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ΝΟΝΝΟΥ 

4 Ὁ νν ἂν ο «λς όδιωχ 

απ π.1 ΓΡ δα. Δ 

|) 
4 ω α/ / ; «/! ’ 
ᾱ. Πρώτον ἔχει Ἀρονίωνα, κεραεφύρον ἅρπαγα νύμφης, 

ν { / ι) 

καὶ παλάµαις Τυφῶνος ἀρασσόμενον πόλον ἄστρων. 

β’. Δεύτερον ἄστερόφοίτον ἔχει Τυφῶνος Ἔνυω, 
η ] ϱω 

καὶ στεροπὴν, καὶ ἄεθλα «4ιὸς, καὶ κῶμον Ολύμπου, 
/{ ς / 

Υ. Ἐν τριτάτῳ µάστευε πολύπλανον ὁλκάδα Κάδμου, 

"Ἠλέκτρης τε µέλαῦρα, φιλοξενίην τα τραπέζης. 
Δ ΄ η / 

ὃδ’. ᾿Γχνεύων δὲ τέταρτον, ὑπὲρ πόγτοιο νοέσεις χ λα. 1 

"4ρμονίην πλώουσαν, ὁμόστολον ἥλικι Ἀάδμῳ. 
. 

έ. Πέμπτον ἔτι σχοπίαδε, καὶ “κταίωνα φοήσεις, 
λ λ 3 1/ ) ΔΝ αλ, 

τὸν κεμὰς οὖὔκ ὥδινε, κυνοσπάδα νεβρὺν ἀλήτην. 
, ΄ μα ε/ σω , 

ς. ώίζεο ἀλέςκελον ἕκτον, οπη Ζαγοῆα γεραίρων, 
/ ε/ / / ς/ [4 γαίης ἕδρανα πάντα κατέκλυσεν ὑέτιος Ζεύς. 

ἕ. Ἕβδομον ἱκεσίην πολιὴν 4ἰῶνος ἀείδεν, 
λ τ, λ ο }λ 4 ὰ λ { ε) , καὶ Σεμέλην, καὶ ἔρωτα 4ιὸς, καὶ φώριον εὐνήν. 

᾿ 3 [ή α/ / 1) 

ᾖ. Όγδοον αἰολόμυθον ἔχει φὈόνον ἄγριον Ἡρης, 

καὺ Σεμέλης πυρύεντα γάμον, καὺ Ζ]να φονῆα. 

Φ’. Εϊς ἔνατον σκοπίαζε, καὶ ὄψεαι υἱέα Μαίης, 

θυγατέρας τε «{άμου, καὶ ἸΜύστιδα, καὺ δόµον ᾿Ινοῦς, 

Τοειο Παϊκοιριχνρίο, Ῥεονὶ Οοάϊσί Τοπιο μδοπίρίασα εναξ: 

ποῦ σοφωτάτου καὶ λογιωχάτου Ἰνόννου «Πιονυσιακά. προοίμιον 
564 Ροδιεγίον: επιγραφαὶ τῶν ὑπολειπομένων «4ιονυσιακῶν ποιη- 
µάτων. Ὀτναπιααε 1]ε οοµίιπρεις θοτίραίτ: αι ἡ ἔπιχοα- 

φαὲ τῶν Πιονυσιακῶν. 

δ’. ἡλίκα οὐ τε, 

3 ν, ς’. ὅπη ΟΠΙ1168. 

4. φόνον οὐ. 5εᾷ Θἰίά1Π μόλὸν τεπίατί Ῥοΐπββεξ. 

φθό, µνοτίδα ελα. 1’ οἱ: 

7οἳ. 1, Α. 



2 Ι ΝΟΝΝΟΤΥ 

νὰ οἄμβλΙΑ 
{. Καὶ δεκάτῳ µανίην 4θαμαντίδα, καὶ δρύµον νοῦς, 

τς / -. ολλ 5 - : 
πῶς φύγεν εἰς ἁλὸς οἴδμα σὺν ἀρτιτόκῳ Μελικέρτη. 

/ . , , 

ιά. Ενδέκατον δὲ δόχευε, καὶ ἱμερόεντα νοήσεις 
εν ) σα ὃ / α. πμ «{ , 

μπελον, ἀνδροφόνῳ πεφορηµέγνον ἅρπαγι ταύρῳ. 
’ Π , { ι, ή 

ιβ. «ωδεκάτῳ φρένα τέρψον, Όπη γέον ἄνθος ᾿Ερώτων 
3/ } - 3 ω 3 3 / 3 ; 
άμπελος εἴδος ἀνῆκεν ἐς ἀμπελόεσσαν ὀπωρηγ. 

Εὶ ο ὃ , -- φ μ α) λα 

ι. Ἐν τριυκαιδεκάτῳ σερατιήν γηριῦμον ἐγίψω 
κ ΑΝ Γ ες! ο) ’ [ή 

καὶ προµάχους Ίρωπς, «ἀγειρομένους 4ιογυσῳ- 5 
/ , λ / : ἀ ῃ κ. 

ιδ’. ἛἜς δέκατον δὲ τέιαρτον ἔχε φρένα". κεῖθι πορύσσδν. 

δαιµονίην στίχα πῦσαν ἐς Γνδικὺν 4ρεα ᾿Ρείη. 
. [ ι στο , 

νέ Πέμπτῳ. καὶ δεκότῳ. βριαρήν Νίκαιαν θείσω, 
/ “οὐ πχ . / 

Φηκυφόνον, ῥοδόπηχυν, ἄπειλῆτειρων Ερωτων. 

ις. Έκτῳ καὶ δεκάτφ γαµίην Ἀίκαιαν ἀείδω, 
. ΄ { [ή » ΄ 

εὐγέτιν ὑπνώουσαν ἀκοικήτου «4ιονύσου. 
ν / /{ , 

ο. “Εβδομάιῳ δεκάτῳ πρωτάγριον 4ρεα µέλπω, 
η εζ 3 , 4 , κ. 

καὶ ῥοον οἰνωθέντα µελισταγέος ποταιοῖο. ἳ 
- Ν / πω ΄ 

ή. Ὁκτωκαιδεκάτῳ Στάμυλος καὶ Βύὐτους ἵκάνει, 

εἰς Φαλίην Καλέοντες ὀρείδρομον υἷα Ευώνης. 
{ ς / Δ /{ { 

9’. Ἐννεακαιδεκάτῳ Σταφύλου περὶ τύµβον Εγείρευ 
2 λ ’ ση, 1δ .. μ τω 

Ῥάκχος ἐπὶ Ἀρητηθι Ψυωθεῖ τερπνον αγώνα. 
3 ΄ / σω π 

κ... Πἰκοστὸὺν µεθέπει φονίου ῥουπλῆγα «υκουργου, 
3 κ { Π ΄ 

εἰς βυδὸν ἰχθυόεντα διωκοµέγου 4ιογύσου. 
ο 1 ώ .. κ Ἐ ᾧ 

κά. Εἰκυστὸν πρώτισιον ἔχει χολον Γννοσιγαίου, 
1 γα / ς / { ο) 

καὶ μόδον ᾿4πβροσίης ῥηξήνορα, καὶ λόχον ᾿Γνδῶν. 
[ή . , / υ) 

κβ. Δεύτερον εἰκοστὸν Ἡρομίου µόῦον ἔργα τε μέλπει, 
Γ] “ ’ ευ Π ς ιά 9183 

Αἰακὸς ὅσσα τέλεσσε καὶ ἐν πεδίῳ καὶ Υδάσπη. 

«β’. ὅπη εα]τ. 

τό”. Νρητηρι οα1τ. 5. 

Κβ’. µόχθον εὐἶτ. εἳ ἵπ ΊΠΑΥΒ. µόγον. Νοδίιπι απῖε 1πε Ότεα- 

μον. ἀῑσίίας ἀεάίςεο αρ. Ὀομταά. αἆ Μας. ρ. τοά. 5. Ὕμί 1ρ5ε 

µόχθον ἀοίοιάϊι, εἰ Ἐοικεπρινςία  ποᾶς ιεάΜῖ. α Ῥ. Βιιι- 

αιάΙΟ 6 004. Τ,θίά, ἀεφοηρί5 Ιάθια {εοῖσθε ματια. Ἠλείωπι θ5ί 

4ε 19 οοτρερωμίραβ. τος 
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Αγ. Εἰκοστῷ τριτάτῳ πεπερηµένον ᾿Ινδὸν “Ὑδάσπην, 

καὺ κλόνον ὑδατόεντα καὶ αἲθαλόεντα λιγαίνω. 

κδ'. Εἰκοστὸν δὲ τέταρτον ἔχευ γόον ἄσπετον Ἰνδῶν, 

κερκίδα Ὁ᾽ ἱστοπόνοιο παὶ ἠλακάτην "4φροδίτης. 

κέ. Εἰκοστὸν κατὰ πέµπτον ἔχει Περσῆος ἀγῶνα, 

καὶ κρίσιν Ἡρακλῆος ἐᾳ ἠνορέην Διονύσου. 

ας. ἘΕϊκοστὺν λάχεν ἕκτον ἐπίκλοπον εἴδος ᾿4θήνης, 

καὶ πολὺν ἐγρεκύδοιμον ἀγειρομένων στόλον ᾿Γνδῶν. 

κ. 'Έβδομον εἰκοστὸν µεθέπει στίχας, ἡχυ Κρονίων 

εἰς µόθον ὁπλίζει Βρομίῳ ναετῆθας Ὀλύμπου. 

κή. Εϊκοστὸν σχοπίαζε καὶ ὄγδουν, ὁππόθι πολλὴν 

Κυκλώπων πυρύεσσαν ἐφαθρήσειας Ενυωώ. 

κῶ'. Εἰκοστῷ ὃδ᾽ ἐνάτῳ πολέμων ἀποχάζεται “4ρης, 

οἷά περ εἲς γάµον ἄλλον ἐποιγομένης Κυθερείης. 

λ. Ἐν δὲ τριηκοσιῷ μετὰ νέρτερον οἶκον ἄνάγκης 

Τέκταφον Εὐρυμέδων δεδαϊγμένον "άϊδι πέµπει. 

λά. Ἐν δὲ τριηκοστῷ πρωτῳ µειλίσσεται Ἡρη 

Ὕπνον ἐπὺ Κρονίδην, καὺ ΠΠερσεφόνην ἐπὶ Βάκχῳν 

Λβ’. Ἐν δὲ τριηκοστῷ καὺ δευτέρῳ εἰσὶ κυδουµού, 

καὶ 4ιὸς ὑπναλέοιο λέχος, καὶ λύσσα «ναίου, 

λγ. Ἐν δὲ τριηκοστῷ τριτάτῳ Μοθῥῆα δαµάζει 

φλέξας Φοῦρος Ἔρως ἐὐτὶ κάλλεν Χαλκομεδείης. 

λΛδ’. Κτεινομέναις ἑκάτερθε τριηκοστοῖο τετάρτου 

4πριάδης Βάκχησι κορύσσεται ἐνδόθι πύργων. 

λέ. ἸΜοῤῥέος ἐχδρὸν Ἔρωτα τριηκοστῷ ἐνὶ πέµπτῳ 

δίζεο, ΕΒασσαρίδων τε φόνον, καὶ 4ρήα γυναικῶνγ. 

λς. Ἐν δὲ τριηκοστῷ ἕκιῳ μετὰ κύματα λύσσης 

Ῥάκχος «4ηριαδὴϊ κορύσσεται, εἶδος ἀμείβων. 

αἕ'. ἥχι είτε, 

Χ, ἀμφὶ δὲ πέµπει είτε, 

Α 3 
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Γά ῃ σ| 5, λζ’. Ἡιχι τριηκοστὸν πέλεν ἕβδομον, εἵνεκα γίκης 
“ α΄ / / ο” 

ἀνδράσιν ἀδλοφύροις ἐπιτύμβιοί εἶσιν ἄγῶνες. 
; ἕ- 3, ρα λή. Ἡιχι τριηκοστὸν πέλεν ὄγδοον, αἴθοπι δαλῷ 

δειλαίου Φαέθοντος ἔχεις µόρον ἥνιοχῇος. 
/ ο,» { 

Λ9΄. Ἐν δὲ τριηκοστῷ ἐνάτῳ μετὰ κύματα λεύσσεις ο 
/{ / ον Απηοριάδην φεύγοντα πυριφλεγέων στόλον ᾿ΙΓνδῶν. 

[ιά λ πλω .. / 1/ ο» µ. ᾿Ἰεσσαρακοστὸν ἔχει δεδαϊγµένον ὄρχαμον ᾿Γγδῶν" 
ν / ιά 

πὰρ δὲ Ἰύρον «4ιόνυσος ἐδύσατο, Πατρίδα Καδμου, 
, ω 1/ « {ευ , 

µα. 1Πρῶτον τεσσαρακοστὸν ἔχει πὀθον: υἱέί ΙΜύῤῥης 
π/ ., , ἄλλην Κύπριν ἔτιτεν, μυμώνην, 4φοοδίτη- 

ἵά Τι λ «Ι , λ δ { ζ λ µβ- Τεσσαρακοστὸν ὕφηνα τὸ δεύτερον, ἡχν λιγαίνω 
΄ ση ιο ο) { Έάκχου τερπνὸν ἔρωτα, καὶ ἵμερον ᾿Εγνοσιγαίου. . 

’ -. λ σα} / ς 4 / μγ. «4ίζεο τεσσαρακοστὸν ἔτι τρίτον, ὑππόθι µέλπω 
{ ᾽ ιά 

΄ἄρεα κυµατόεντα, καὶ ἀμπελόεσσαν ᾿Εγυώ. 
ε κ ο μδ’. Τεσσαρακοστὸν ὕφηνα τὸ τέτράτον, ἧχι γυναῖκας 

δέρκεο µαινοµένας , καὶ Πενθέος ὄγκον ἀπειλῆς. 
, / ΤΙέ Δ ἰὃ λέ σα ; { ι µέ.μς. Πέμπτον τεσσαρακοστὸν ἴδε πλέον, ἧχι νοήσεις 

/ σ/ ιά ΄ 

ΤΙενθέος ἄκρα κάρηνα, καὶ ὠλεσίτεκνον 4γαύην- 
«/ ή ’ 

μζ’. Ἔρχεο τεσσαρακοστὸν ἐς ἕβδομον , ὁππόθι Περσευς, 
η / 9 3 ος ο) ἃ ἰς 3 ; καὶ µορος Ἱκαρίοιο, καὶ ἁῤροχίτων "Αριάδνη. 

/ .ς. - 1 3 1’ - , 

µή. «4ίζεο τεσσαρακοστον ἐς ὀγδοον αἷμα 1 ιγάνιων, 

ΠΠαλλήνην τε δύκευε, καὶ ὑπναλέης τόκον «4ὕρης. 

Ἰη. αἴθοπι λαῷ οὔε. Πε, ἦχι ν]ξο. 

10’. κύματα λύσσης εκτ. ϱ Δς'. 
β΄. εἰ πι 5ε(ᾳ. ἦχι εἀ(ῖ, 



ΝΟΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΠΟΑΙΤΟΊΎΥ 

ο ην ρλύκήςΝ 

αν οσο Ἡν. 



πρῶτον ἔχει οπουνίωνα κερασφόρον ἅρπαγα μφη ο κ΄ 
μαὶ ας ος ο πόλον άν ἳ ψ Ἂν 



10 

Αα ϱΝΝ ο 

κα Αα 6ο ζωμαι 

. ι- - , / ./ Ω. ο 
1πὲ, Φεὰ, Κροτίδαο διάκτορον αἴθοπος αὐγῆς, 

3 ά , Σ νὰ 
γυμφιδίῳ σπιὉἣοι μογοςτύκον ἀσθμα κεραυνοῦ, 

λ Π 5 η [ή 

καὶ στεροπὴν Σεμέλης Φαλαμηπόλον ' εἰπὲ δὲ φύτλην 
΄ / Ν ϕ λ ς . ” ; 

Ῥάκχου δισσοτόκοιο, τὸν ἐκ πυρὸς ὑγρὸν ἀείρας 
ἀ - ὸ ς λ 5] ΄; ιά ο 

Ζεὺς βρέφος ημιτέλεστον ἁἀμαιεύτοιο τεκουσης, 
, α/ 4 ώ / 

φειδοµέγαις παλάµησι τοµην μηροῖο χάραξας, 
ε] / » ’ 

ἄρσενι γαστρὶ λόχευε, πατὴρ καὶ πότφια µήτηρ, 
5 εν [ σ/λ 3 

εὖ εἰδὼς πόνον ἄλλον ἐπὺ στογόεντι κάρητυ, 
/ ./ ., ”» 3 ή 

ὡς πάρος ὀγκον ἄπιστον ἔχων ἐγκύμονι κόρση, 
ὁ “ 

’ 3 [ή ” ’ 3 ιά 

τεύχεσιν ἀστράπτουσαν ἀγηκόντιζεν 4θήνην. 
’ ς) ο) 

”Σξατέ μου πάρθηκα, τιγόξατε κυµβαλα, Ἰήοῦσαι, 
’ ΄ 

καὶ παλάμη δότε Φύρσον ἀειδομένου «4ιογύσου: 
ἀλλὸ ρω ’ ; Φ ’ α πρήα Ἶ 4 

ἀλλὰ χοροῦ μαύοντα, Φόρῳ παρὰ γείτονι νήσῳ, 

στήδατέ µοι Πρωτῆα πολύτροπον, ὄφρα φανείη, 

τσι {ουτ. λόχευσε π. 564 οΓ. Υ. 1ο. ἀνηκόντιξεν. 

ν. 8. εὖ εἰδὼς τόκον ἄλλον, επεὶ γονύεντι καρήνω ὃς πάρος - 
οὔ{ι. δε Ειρίαϊ]ι. αἆ Ἡ. Ὁ. Ῥ. 7οο. Ἰ. 50. θεᾱ. Β. αβετι πόνον 

ἄλλον επὶ στονόεντι κάρητι. πηοκ Ὀιοει]ιονὴί Οοά. Ῥανῖ. Ργαρδῖαξ 

ὡς οὗτος πάρος ὄγκον ἔχων, αιιοὰ Ώνιιατε νίάεραιαν Γαἱκονρας- 

ξίο Επριαιίας {Ρίά. Ῥ. Τοι. Ἱ. 1. γεια ὄγκον ἔχων εγκύμονι κ. 

Ἰαυάαης, Ὑθγαιι ὡς πάρος ὄγκον ἄπισοτον ἔχων ὉὈιονλου. ἡ αἶῑο 
Οοἆ, Ἰωνοθιιῇτ, ή 

γ. 12. ἀειδόμενον αἲᾶ, Τθειο Εαἰκ. 
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30 

20 

2ο 

ὅ5 

Νο νο 

λ - ε/ (λ «/ . μξ 

ποικίλον εἴδος ἔχων, ὃτυ ποικίλον ὕμνον ἄράσσω- 
Αα 5 ’ ; ; ε τε 

εἰ γὰρ ἐφερπύσσειε δράκων, κυκλούµενος ὁλκῷ, 
/ ΄ -” ΄ / . ; .. ; 

µέλψω Φεῖον ἄεῦλον, Ὁπή κισσώδεῖ Φ ύρῥσῳ 
πι ιά 1. ο- ῤ 

φρικτὰ δρακονγτοκύµων ἐδαῖζετο φῦλα Γιγάντων" 

εἰ δὲ λέων φρίξειεν, ἐπαυχενίην τρίχα σείων, 
, 3 κ ς ο 3 η , σε ΄ 

Βάκχον ἄγευάξω, βλοσυρῆς ἐπὶ πηχεὶ Ρείης 
1 ς ο δκὰ / , 

μα-ὀν ὑποκλέπτοντα λεοντοβότοιο Φεαίνης" 
3 Δ ’ κ! ο 

εἰ δὲ Φυελλήεντι µετάρσιος ἄλματι ταρσῶν 

πύρδαλις ἀἴξη, πολυδαίδαλον εἴδος ἀμείβων, 

ὑμνησω «4ιὸς υία, πύθεν γένος ἔκτανεν Ινδῶν, 
, αν τα [4 3 ιά 

πορδαλίων ὀχέεσσι καθιππεύσας ἐλεφάντων : 
3 ΄ ιν ἆ { { αν [ή 

εἰ δέµας ἰσάζοιτο τύπῳ συὸς, υἷα Θυωνης 
3 ' ’ { 3/ ./ 

ἀείσω., ποθέοντα συοκτόνον εὔγαμον 4ὔρην, 
. « / / ’ ὀψιγόνου τριτάτοιο Κυῤηλίδα μητέρα Ῥάκχου” 

εἰ δὲ πέλοι μιμηλὸν ὕδωρ, «4ιόνυσον ἀείσω, 
’ ΓΑ / , ΄ 

κύλτιον ἁλὺς δύνοντα, κορυσσοιμένοιο .4{υκούργου" 
χ κ / η , 

εἰ φυτὸν αἰὼύσσοιτο, γόθον ψιθύρισμα τιταίνων, 
/ ; { ο 

µχήσοµαι ᾿Γκαρίοιο, πόδεν παρὰ δυιάδι ληνῷ 
{ οο ου α/ ρω βότρυς ἁμιλλητῆρι ποδῶν ἐθλίβετο ταρσῷ. 

/ , { / 

ἄξατέ µοι νάρθηκα, ἸΜιμαλλόνες" ὠμαδίην δὲ 
, ή 3 [4 3 λ ου 

γεβρίδα ποικιλὀγωτον ἐθήμονος ἀντὶ χιτῶτος 

σφίγξατέ µου στέργοισι, ἸΠαρωχνίδος ἔμπλεον ὀδμῆς, 
; ς { 

φεκταρέης' βυθίη δὲ παρ Ἐϊδοθέη καὶ Ὁμήοῳ 
{ Π / 

φωκάων βαρὺ δέρµα φυλασσέσθω ἸΜενελάῳ. 

εὐνά µοι δότε ῥόπτρα καὶ αἰγίδας' ἡδυμελῆ δὲ 

γ. 16. ἐφερπύσειε οὐ ηῖ, 
ν. 17. ὅπη οα1ττ. 

γ. 52. θυᾶδι να]ρο. 
ν. 54, νάρθηκα α Οοᾶᾶ, οπηίδευα δαρρ]ονίε Εα]κθηἩ, 
γ. 58. φυλαττέσθω 11, ” 



4ΙΟΝΥΣΙ4ΚΙΟΝ 4. 7, ω 

4ο ἄλλῳ' δίφροον αὐλὸν ὁπάσσατε, μὴ καὶ ὀρίνω 
- αμ ή λ 3 , 3 ε] ’ Φοῖῤον ἐμόν" δονάκων γὰρ ἄναίγεται ἔμπνοον χω, 

ἐξ ὕτε Παρσύαο Φεήμαχον αὐλὸν ἑλέγξας, 

δέρµα παρηώρησε φυτῷ, κολπούμενον αὔραις, 

γυμνώσας ὅλα γυῖα λιποῤῥίνοιο νομῇος. 
λε ”ω 1/ [ή 

4δ ᾽οάλλὰ, Φεὰ, µαστῆρος ἀλήμονος ἄρχεο Κάδμου" 

Σιδονίης ποτὲ ταῦρος ἐπ᾽ όνος ὑψικέρως Ζεὺς 
ς / κ { / αϊ 
ἵμερόεν μύκημα γὀθῳ µυκήσατο λαιμῷ, 

καὶ γλυκὺν εἶγε μύωπα". µετοχμάζων δὲ γυναῖκα, 
/ Ἆ { λ / / ω πυκλώσας παλάμας περὶ γαστέρα δίζυγι δεσμῷ, ,{ 

λ ατα { ΤΕ] { ς 4 ω δο ῥαιὺς Έρως κούφιζε, μαὶ ἐγγυθεν ύγροπορος βοῦς, 
Ἡ 3 , / Ε] 4 κυρτὸν ἐπιστορέσας λοφίην ἐπιβήτορι κούρη, 

δόχµιος οκλάζων, κπεχαλασµένα γῶτα τιταίνων, 

Ἐὐρώπην ἀνόειρε' διεσσυµένοιο δὲ ταύρου 

πλωτὸς Ονυξ ἐχάραξε βατῆς ἁλὸς ἄψοφον ὕδωρ 
27 / ς Δ [ή Δ { 

55 ἴχνεσι φειδοµέγοισιν' ὑπὲρ πόντοιο δὲ κούρη, 

δείµατι παλλομένη, βοέῳ ναυτίλλετο γώτῳ, 
3 ν Ἅδ/ 38 λ / δι ῤ ΄ 
ἄστεμφῆς, ἀδίαντος. ἰδὼν δέ µιν, ἤ τάχα φαίης 

ἢ Θέτιν, ἢ Γαλάτειαν, ἢ εὐνέτιν Εννοσιγαίου, 

ἢ λοφίη Τρίτωνος ἐφεζομένην '4φροδίτην' 
ὰ { ς Ε) ; ϐο καὶ πλόον εἱλιπόδην ἐπεθάμβεε Κυανοχαίτης, 

Τρίτων δ᾽ ἠπεροπῆα «4ιὸς μυκηθμὸν ἀκούων, 

ππθον----------------- 

γ. 4ο. ὁπάσσετε θάΙ1. αἱ Υ. 5, Φοῖβον, ἐμῶν δονάκων γὰρ ---. 
ν. 45. φηγῷ ο. ϱν. αιιοᾷ 1 φυτῷ αππϊαγίι Ἐαῑκ. παρηώρησε 

εί. ΄ 

γ. 46. {οχίαθθ πιπίανὶ ἀεῦεβαί ποτέ ἵπ ὅτε, Ροδίία μοδῖ Κάδμου 

ἀἰδιπο ος μάποτ], ἵ ὦ : 

γ. 1. επιθήτορι οὐῖτ, δπιθιάαγίί απῖο πιο Ὁ. Ὁ. ουίας 1εοίε, 
-4εῦ ὙΠ]οίσοι νι Ερίφιϊι, Ὑϊπαιγ. Ῥ. 11. 55. Βὶο θὔαπι Ἠιούο- 
πιαήμν Μι 

γ. 67. ἰδῴνδεμιν οἆ, Ῥγ, ἃ Εαϊς, θἵΠι 



1ο 

65 

Το 

9ο 

ΝΟΝΝΟΥ 

[ή , 

ἀντίτυπον Κρογίωνι µέλος κωκύσατο κόχλῳ, 

ἀείδων ὑμέναιον" ἄειρομέγην δὲ γυναῖκα, 
ὃ / { 9 ’ ΄ , 

«αῦμα φύῤῳ κεράσας, ἐπεδείκνυε «4ωρίδι Ἰηρεύς, 
- 3 λ πω ’ -- 

ξεῖνον ἰδὼν πλωτῆρα κεραςφόρον. ἀκροβαφὴ δὲ 
ια σω 3} / ’ ’ 

ὑλκάδα ταῦρον ἔχουσα, ῥοοστόλος ἔπλεε νύμφη" 
Ν σα / / / , 

μαὶ διερῆς τρομέουσα µετάρσιον ἄλμα πορείης, 
’ / 1 ιο ..) ; 

πηδάλιον κέρας ἔσχε, καὶ μερος ἔπλετο γαύτης. 
/ ῃ ΄ σσ 

καὶ δολόεις Βορέης, γαμίη δεδονηµέγος αὐρῃη, 
πο ε/) ΦΙ » ; 3 / 

φΆρος ὅλον κόλπωσε δυείµερος: ἀμφοτέρῳ δέ, 
. ο ς / ; 3/ 

ἕπλον ὑποκλέπτων, ἐπεσύρισεν ὄμφακι µαζῷ. 
ς, εἰ Ὑ .”.. ο ’ α/ 

ὡς ὃ) ὅτε Ἀηρείδων τις, ὑπερκύψασα ΦΔαλάσσης, 
- Π ” ν 3 ; Αα / 

ἑζομένη δελφῖχι, χυτὴν ἀγέκοπτε γαλήνη», 

καί οἵ ἀειρομέχής ἐλελίζετο µυδαλέη χείρ, 
’ ” / ὼ 4 [ 

1ηχΟµέεΥΊἘ μιμηια | φεοών δέ μι αβροχον ὄλμης, 

. Ἶ / 3 «ς/ ς µ ςες 
ἡμιφανῆς πεφὀψητο δι ὕδατος ὄγρος ὁδίτης, 

ο» Γς. Δ , 

κυρτώσας ἕὰ γῶτα": διερπύξουσα δὲ πόντου, 

δίπτυχος ἄχρα κέλευθα κατέγραφεν ἰχῷύος οὐρή: 
λ 3/ ’ Δ ’ 

ὣς Όγε ταρσὸν ἄειρε' τιταιγοµένοιο δὲ ταύρου 
΄. 3 / ο 2) 3 ' .ω 

βουκύλος αὐχένα δοῦλον Έρως ἐπεμάστιε πεστῷ, 
, Γά ευρο 3 , “” ΄ 

καὶ χοµίην ἅτε ῥάῤδον ἐπωμίδι τόξον ἀείρων, 
/ ’ / ’ / 

Κυπριδίη ποίµαινε καλαυροπι νυμφίον Ἡρης, 
/ ΄,. / 9 

εἰς νομὸν ὑγρὸν ἄγων Ιοσιδηΐον. αἰδομένη δὲ 

παρθενίην πόρφυρε παρηῖδα Παλλὰς ἀμήτωρ, 

ν. 62. µυκήσατο ἵπ θὐἩ. 2. 5ο !ρεῖϊ Εα]κ. εκ Ιπεομίο. 
ν. 63. ἄείρων --- ἀειδομένην εᾱ. ϱτ. ἄείδων --- ἀειδομένην εᾱ, 

2. ἄείδων --- ἄειρομένην Γτεμπον. οομ]εοῖ, ρεοβαμῖρας Όαπαεο 

οι Ἠλοάοπιαπο, 

ν. 74. ἄειρομένη ε Ἐαὶκ,. οοπΙθοίιγα {π αἰίι. ο, Ππιπϊρτανς 
Ί6οι. απϊίφιαπι τοβΗιωίτ Ἠεγιπαμη, αἲ ΟνρΗ. Ρ. δοι. Υ. 5. ἄβροχος 
εατιτ. : ͵ 

ν. 70. ὣς ὄγε ταῦρον οι. ὣς ὄγε τὴν μὲν ἄειρε γεὶ τὴν 

ἄνάειρε τεπιαθαϊ απ. ὣς ὅγε ταρσὸν Ἠετπιαμηβ. 
! 
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4ΙΟΝΥΣΙΗάΚ.ΣΝ -4. 1. 11 

3 - / -” 

ἡνίοχον Ἀρογίωνος ὀπιπευουσα γυναῖκα. 
ς /{ 5 ο 

καὶ «4ιὸς ὑδατόεντι διεσσυµμένου πόρον ὑλκῷ, 
αγ ή / / οὐ πόθον ἔσβεσε πόντος, ὅτι βρυχίην ᾿4φροδίτην 

Οὐρανίης ὠδινεν ἀπ᾿ αὔλακος ἔγκυον ὕδωρ. 
Ν .) { / 

καὶ βοὺς ἀφλοίσβοιο κυβερνήτειρα πορείης 
1Η / ν { Δ 

κούρη φόρτος ἔην καὶ Ναυτίλος: εἰκορόων δὲ 
σο 4 

μιμηλὴν ταχύγουνον ἐχέφρονα νῆα Φαλάσσης. 
ο .᾿ / .. 3/ ιά 

τοῖον ἔπος περίφοιτος 4γαϊκὸὺς ἴαχε ναύτης. 
οσο { { ῃ 

Ὀφδθαλμοὶ, τί τὸ Ναῦμα; ποῦεν ποσὺ 4υµατα τέµχων, 

νήχεται ἀτρυγέτοιο δι ὕδατος ἀγρονόμος βοῦς ; πλαν ασθυψ 5 ἄγθονομος ο] 
7 / ’ / Δ 1 ά 

μὴ πλωτὴν «Κρονίδης τελέει χῶόνα; μὴ διά πόγτου 
5 . ς ο] ’ ΄ 0) λ κ { 

ὑγρὸς ἁλιῤρέκτοιο χαράσσεται ὀλκὸς ἅμαξης; 
/ Δ ο /{ λό ὡ ο Νις τ; ” 

παπταίνω κατὰ κὺμα γὀθον πλόον' ἡ ῥα Ἀελήνη, 
3/ ει 3) 3 3Ώ , ς { 
ἄζυγα ταῦρον ἔχουσα, µετ αἰθέρα πόντον ὁδεύει ; 

; μ / ; ΄ 

ἀλλὰ Θέτις βυθίη διερὸν δρόµον ἠπιοχεύει" 
ϱ) λ. / { ” { ο οὐ βῥοὶ χερσαίῳ τύπον εἴπελον εἴνάλιος βοῦς 

/ 3 ϊ Δ σω 

ἔλλαχεν' ἰχθυόεν γάρ ἔχει δέµας' ἀντὶ δὲ γυμγῆς 
ν, Α1δ Ἶ [ ς 

ἄλλοφανὴς ἀχάλινον, ἐν ὕδατι πεξὸν ὁδίτην, 
ο / σο ᾿ 

ἸΝηρεϊς ἑλκεσίπεπλος ἀήψεα ταῦρον ἐλάύνει- 
3 “) ’ ᾠ 7 ς ή δὲ εἶ πέλε {ημήτηρ σταχυηκόµος, ὑγροπόρῳ δὲ 

1 / ῃ ι σω / γλαυκὰ διασχίζει βοέῳ ποδὶ νῶτα «αλάσσης, 
1 ρω σο / ΄ καὶ σὺ βυθοῦ μετὰ κὓμα, ΙΠ]οσειδάων, µεταναστης 

/ / σω , ολ] { γαίης δίψια νῶτα µετέρχεο, πεζὸς ἄροτρευς, 

νηῦ Θαλασσαίη «4ημήτερος αὔλακα τέµνων, 

ν. 86. ὀπιπτεύουσα ει. φεὰ αἲμί Νομπας 8επιρο; ὀπιπεύει» 

5οχΐρετο 5ο]εῖ. 
γ. 95. τελέειν θᾱ. Ῥγ. δπιεπάαϊ, α Ἐα]κ. οἳ (απί, 

γ. 10ο, ἴκελον εὐἀ. 
γ. 1οῦ. ἀειθέα θὰ. ϱῃε. ἀπειθέα Εαὶκ, Θίς ϱ, 2. ποδίχαπι ἆθ- 

4ϊ Ὀϊου]ου. Ἁλή 
γ. τοά, ἢ πέλε αἷι. ο, τα οοπάθόθχαϊ Οσα. οἳ Εαἰκ. 



12 ΝΟΝΝΟΥ 

5 λ 4 ; 

χερσαίοις ἀγέμοισι ῥατον πλθον ἐν χΦονὺ τευχων" 
ω ’ ῃ πο, ο μΙ, 

110 ταῦρε, παρεπλάγχθης µετανάστιος' οὐδέ κε ἈΝηρεὺς 
/ { 3 ᾽ οσο ς ’ 

ῥουκύλος, οὐ Πρωτεὺς ἀρύτης, οὗ Ιλαῦκος ἀλωεύς, 

οὐχ ἕλος, οὐ Λειμῶνες ἐν οἴδμασιν, ἀλλὰ Δαλάσση 
- / ’ Ε) Γ / {! 

ἀτρυγέτῳ πλωοντες, ἀνήροτα γαύλοχον ὕδωρ 
, / ] 3 ; ΄ 

πηδαλίῳ τέµγουσι, καὶ οὗ σχίζουσι σιδήρῳ. 
3; . ΄ Ε ’ 3 / 

115 αὐλακας οὐ σπείρουσιν ὀπάονες Εγνοσιγαίου, 
3 α Ἱ μ ’ ; ΄ Γ / ε{ 

ἀλ]ὰ φυτὸν πύὀντοιο πέλει βρύα, καὶ σπόρος ὕδωρ, 
’ ε) ιά [ή σγ/ 5 Λ Ε) ’ 

γαυτίλος ἀγρογόμος, πλόος αὐλακες, ὀλκὰς ἐχέτλη. 
΄ / Γι ῃ ποτ ες Δ 

ἀλλὰ πὀῦεν µεθέπεις τίνα παρθένον; ἢ ῥα καὶ αὐτοὶ 

ταῦροι ἐρθωμανέοντες ἀφαρπάζονσι γυναῖκας ; 
στ ς ; Ε] ; ε/ / 

190 ἢ ζα Ποσειδάων ἀπατήλεος ἥρπασε καύρην, 
. ; αρ εκ. / 

ταυρείην κεροεσσαν ἔχων ποταμηέδα µορφην; 
/ 2/ / ΄ , ο 

μὴ δόλον ἄλλον ἵφηνε πάλιν μετὰ δέµνια Τυροῦς, 
λ Π ! α ΄ 

ὥς καὶ χθιζὰ τέλεσσεν, 98 ὑδατόεις παρακοίτης 
” [ή 

χεύμασι μιμηλοῖσι νόθος κελάρυζεν ᾿Εγιπεύς ; 
κ .. ιά 5 Ρα 

125 Τοῖον ἔπος περόων Ἑλλήνιος ἔνγεπε ναύτης 
/ { / ’ 

Φαμβαλέος. βοέους δὲ γάμους µαντεύσατο κούρη, 
3 ; , / ες ὦ ΦΙΟ: 

καὶ πλοκάµους τίλλουσα, γοήμονα ῥῆξεν ἴωην 
λ κ! [3 ” Ε] ον 3» ’ 

Κωφον ὕδωρ, ϱηγμῖνες ἄναυδέες, εἴπατε ταύρῳ, 
5 Γ 9... 3 / ῃ ’ 

εἶ βόες εἰςαζουσιν: ἄμείλιχε, φείδεο κουρης. 
3 ” ο α/ ωρα 

15Ο εἴπατέ µοι, ῥηγμῖνες, ἐμῷ φιλόπαιδε τοκηϊ 
3 , ; 3 ’ μ ’ 

Ἐὐρωώωπην Λιποπατριν, ἐφεζομένην τυνὺ ταῖρῳ 

ἅρπαγι καὶ πλωτῆρε καὶ, ὡς δοκέω, παρακοίτη. 

µητέρι βόστρυχα ταῦτα κοµίσσατε, κυκλάδες αὔραι, 

νο 

γ. 118. τίνα Ἠειπλαππαξ Ρτο τινᾶ, 

γ. 123. ὕφαινε οὐά. | 

γ. 124. κελάρυζεν ἴππεὺς εᾱ. ϱτ. ποσαυπη επ Ὀιουλονὴὶ επι, 

τεοερίε Εαῑ. {π αἲε. εὰ. 
τ. 198. ῥ. ἄναιδέες ει. 
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ναὶ, λίτοµαι, Ἠορέης, ὡς ἤρπασας ᾽Ατθίδα νύμφη», 
το, .ω 3 { 135 δέξο µε σαῖς πτερύγεσοι µετάρσιον: --- ἴσχεο, φωνή, 

14ο 

τά» 

150 

155. 

μὴ «Βορέην μετὰ ταῦρον ἐρωμανέοντα νοήσω. 

Ἵως φαµένή, ῥαχίησι βοὺς πορθμεύετο κούρη. 

Κάδμος ὃθεν περίφοιτος, ἀπὸ χθονὸς εἰς χῶόνα βαΐνων, 

ἄστατα νυμφοκόµοιο µετήϊῖεν ἴχνια ταύρου. 

ἦλθε καὶ εἰς "ρίμων φόνιον σπέος,. εὖτε κολῶναιν 

φοιτάδες ἀῤῥήκτοιο πύλως ἤρασσον Ολύμπου, ΄ 

εὖτε «Φεοὺ πτερόεντες ἀχείμονος ἑψόθυ Νείλου 

ὀρνίθων ἀκίχητον ἐμιμήσάντο πορείην, 

Περίῳ ξένον ἴχνος ἐρετμώσαντες ἀήτη, 

καὺ πύλοςρ ἑπιάζωνος ἱμάσσετο' καὶ γὰρ ἐς εὐνὴν 

Ἠλουτοῦς Ζεὺς ΙΚρονίδης πεφορηµένος, ὄφρα φυτεύση 

Ἰάνταλον οὐρανίων ἀεσίφρονα φῶρα κυπέλλων, 

αἰθέρος ἔντεα Όῆκε, μυχῷ πεκαλυμµένα πέτρης, 

καὶ στεροπὴν ἔκρυψεν' ὑπωροφίων δὲ κεραυνῶν 

καπνὸν ἐρευγομένων, ἐμελαίνετο λευκὰς ἐρίπνη, 

καὶ κρυφίῳ σπινθῆρι πυριγλώχινος ὀϊστοῦ 

πηγαὺ ἐφερμαίνοντο' χαβαδραίων δὲ ῥεέθρων 

Ἰήυγδονὶς ἀφριόωσα φάραγξ ἐπεβόμβεεν ἀτμῷ. 

Καὶ παλάµας τανύσας ὑπὸ φεύματι μητρὸς ἀρούρης, 

ὕπλα 4ιὼς ψιφόεντα Δίλιξ ἔκλεψε Τυφωεύς, 

ὕπλα πυρός. πετάσαᾳ δὲ βαρυσμαράγων στίχα Λαιμῶν, 

παντοίην ἀλάλαζεν ὁμοφῷόγγων ὅπα Φηρὼν" 

συµφυέες δὲ δράκοντες ἐπεῤῥώοντο προώπῳ 

γ. 154. ναὶ, λίτοµαι, Βορέη, ᾱ”, ὡς γο]υε Θεμταά, αἆ Μας, Ρ. 
ὤθο,. οοπίχα ΝουμΙ οἱαρανίίαιαι, 

γ. 150, µετάρσιον ἴσχεο φωνἠν ος]. α 118 Θπιειάβίας, 
γ. 14ο. κορῶναι τοπίαβαι Θοα]1ᾳ. 
Υ. 146, ΠΙλωτοῖῦς οἳ. 2, 

γ. 1όδ. απθ]άπα 1εβί Ροβθ(ι φλογόεντα, αἲ ν. 4λ]. 



-Ἴ η μήν 
ἆ 

16ο 

ΝΟΝΝΟΥ ὃ 

πορδαλίων, ' βλοσυρὰς δὲ κόµας λιγμῶντο Λεύνιων, 
ῃ σα / , 

καὶ βοέας σπειρηδὺν ἐμιτρώσαντο κεραίας 

οὐραίαις ἑλίκεσσι ' τανυγλώσσων δὲ γεγείων 
3 3 σω 

ἰὸν ἀκοντιστῆρα συῶν ἐπεμίγγυον ἀφοῷ. 
Γ.Ν - κά Ἅ / . 
Ἔντεα δὲ Κρογίδαο τιθεὶς ὑπὸ φωλάδα πέτρην, 

3 ω { ) λος Ε) 3 / 2 {νι σω ἠλιῤότων ἐτίταινεν ἐς αἰθέρα Ληϊα χειρῶν. 
3 ΄ Δ / Λ ὰ 1; απ ; 

εὐπαλάμω δὲ φάλαγγι περὶ σφυρὸν ἄκρον Ὀλύμπου 

τῇ] μὲν ἐπισφίγγων κυνοςουρίδα, τῇ δὲ πιέζων 
ἤ ἳ ΄ 

ἄξογι κεκλιµένης λοφίην ἀνεσείρασεν ἄρχτου 
ος ΄ ΄ Δ Δ ΄ [ή 

ΤΙαῤῥασίης, ἑτέρη δὲ λαβὼν ἀνέκοπτε Ῥοώτην, 

ἄλλη Φωςφόρον ἕλκε: µάτην ὃδ ὑπὺ κυκλάδι νύσση 

17ο 
{.. 3 / 3 ΄ 5 ς -ἵ 

ποωΐος αιθερίης ἔπεσύρισεν ηχος ἱμάσθλης. 
3/ Ηι / ῥ 3 σα / δὲ [ή 

; ειουσεν Οιγἐγειάν ἑθυομέγοιο 0ος τσυρου, 

15Ο 

πα 5 / 3 ’ ς ’ «/ 

ἄχρονος, ἡμιτέλεστος ἐλώφεεν ἱππότις Ψ2ρή" 
Σ -- ’ { 

καὶ σκιεροῖς πλοκάμοισιν ἐγιδνοκόμων κεφαλάων 

ἁγλύϊ φέγγος ἔην κεκερασµένον" ἡματίη δὲ 

᾿Ηελίω σελάγιζε συναντέλλουσα Σελήνη. 
3 λι ΄ ε) ΄ ΄ ο.) , 

οὐ δὲ γίγας ἀπέληγε. παλιννόσιῳ δὲ πορείηι 

ἐς Ἱότον ἐκ ἨΒορέαο, Λιπὼν πόλον, εἰς πόλον στη. 

καὶ δολιχὴ παλάμη δεδραγµένος ἠνιοχῃος, 

γῶτα Ἰαλαζήεντος ἐμάστιεν αἰγοκερῆος 
3 / / «/ , 

καὶ διδύµους ἐπὶ πὀντον ἄπ᾿ αἰδέρος ἰχθύας ἕλκων, 
ω κ] / ιά / 3 / 

κριὸν ἀνεστυφέλιξε, µεσύμφαλον ἄστρον Ὀλύμπου, 
/ -- ’ - { / 

γείτογος εἰαριγοῖο πυραυγέος ὑψόδι κύκλου, 

ἀμφιταλαντεύοντος ἰσόξυγον ἤμαρ' ὁμίχλη- 

ν. 16ο. βοέαις --- κεραιαῖς εἄτιτ. ς «ἰ 
γ. 162. λωφάδα π. εἀῑτι. τεσερί΄ οομ{θοῖ, Ρας, γ. 5. ήεΠοίτες 

Θεας. τεπίαβαί ληΐδα. 
ν. 107. κεκλιµένην οὐμττ, 

ν. 171. εἴρισεν ᾿Εἴρ. 84, Ῥτ. εὔρυσεν εἰ. 2. ἤρισεν -- ἄπ ϱΟΙΙ- 
εεοῖῖ, 5ἱ16. 8εΗδιι, 
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ς ν ”... 3 ; ς 
ὀλκαίοις δὲ πύδεσσιν ἄνιώρητο Τ'υφωεὺς 
3 / / λ λ λ ν/ Ε] ω.. 
ἀγχυνεφής: πετάσας δὲ πολυσπερὲς ἔθγος ἀγοστῶν, 

αἲ θέρος: ἀννεφέλοιο κατέσκεπεν ἄργυφον αἴγλην, 
3 ο οἱ { 8ν ω αἰθύσσων ὀφίων σκολιὸν στρατόν" ὧν ὃ μὲν αὐτῶν 

σ/ , 3 η αλ ι 

ορῦιος ἀξονίοιο διέτρεχεν ἄντυγα κύκλου, κ... 
3 / Δ { 3 / ϊ 1 ’ οὐρανίου δὲ δράκοντος ἐπεσκίρτησεν ἀκάνδη, 

”/ ὰ ς Ν / Ρ / { 
Ἔρεα συρίζων: Ὁ δὲ Κηφέος ἐγγύδι κούρης, 
5 η κ. 4 ά τες 
ἀστραίαις παλάμησιν ἰσόζυγα κύκλον ἑλίξας, 

; / ς / [ή ὼ 

δέσµιον ᾿4νδρομέδην ἑτέρῳ σφηκώσατο δεσμῶ, 

λοξὺς ὑπὸ σπείρησιν" Ὁ δὲ γλωχῖνι κεραίης 
3 { ο 
ἰσοτύπου ταύροιο δράκων κυκλοῦτο εραστής, 

ε ς ν ς 1 / / οἰστρήσας ἑλικηδὸν ὑπὲρ βοέοιο μετώπου 
ώ ρω 3/  μα4 

ἀντιτύπους “Ὑάδας, κεραῆς ἴνδαλμα Σελήνης, 
3 / { ς κι ον. 

οἰγομέναις γενύεσσιν ὁμοπλεκέων δὲ δρακόντων 
3 ; -ω 3 ΄ ; 

ἰοῤβόλου τελαμῶνες ἐμιτρωσαντο Βοώτην: 

καὶ Ὀρασὺς ἄλλος ὄρουσεν, ἰδὼν ὄψιν ἄλλον Ὀλύμπου, 
οω 3 / 3  1Ρ |) πῆχυν ἐχιδνήεντα περισκαίρων Ὀφιούχου, 

ο / ’ υ. ” Ὑ νι 

καὶ στεφάνῳ στέφος ἄλλο περιπλέξας ᾿4ριάδνης, 
νὰ ζ / φαι Ἱ ρω 

αὐχέία πυρτώσας, ἐλελίζετο Ὑαστέρὸς ὁλκῷ- 
ὰ ΄ ον μ15 { : 1 πο Ον 

καὶ Ζεφυύρου ζωστῆθα καὶ ἄντιπόρου πτερὸν Ἐύρου 
3 / ιά ».ν ο» Νκ Ας] Νν) ασς αἰφύσσων, πολύπηχὺς ἐπεστρωφᾶτο Ἰυφωεὺς 

νύσσαν ἐς ἀμφοτέρην, μετὰ Φω-ςφόρον “Έι χω υσσαν ἕς σμφοτεφην, µετα ««ωνφορον Πσπερον Σλπων, 

' - [4 το] δι 9 ο 
καὶ λόφον τλάντειον. ἐνὺ βρυόεντι δὲ κόλπῳ 

’ / ΑΓ. 4 ὰ αἱ πολλάµι συμµάρψας Ποσιδήϊον ἅρμα Φαλάσσης, 

εἰς χδόνα βυσσόθεν εἶλκεν : ἁλιβρέκτων δὲ ών. 

αὖ ἐρύσας στατὸν ἵππον ὑποβρυχίη παρὰ φότνη, 

ν. 184, ἀνηώρητο εκτ. 

γ, 187. ὁ μὲν αὐτῆς ὄρθριος θά, αἳ 4ε ὄρθριος {οχῖ, μορνω 

αμαθγθμάιωι, 

γ. 1οί. ἀστρ. παλάμ. εαδιι ἀαμᾶῖ, ᾱὲ Απάτοπιεάαε πιαπίρως. 

γ. 200. αὖ ἐρ. ἀἰγίρίπι αρίααε ία Ν. 1έθὶ οῬσότναι Εαλίς. 



) 

31ο οὐρανίην ἔφῥιψεν ἐς ἄντυγα πῶλον ἀλήτην, 

ψ 

16 Νο νο 

αἰχμάξων ἓο Όλυμπον' ἱμασσομένοιο δὲ δίφρου, 

:"Ηελίου χρεµέτιζον ὑπὸ ζυγὰ κυκλάδες ἵπποι. 

πολλάκι δ᾽ τω πεπαυµέγον ἱστοβοᾗος, 

ταῦρον ἄπειλητ]ρι μεμυκότα πἠχεῖ σείων, 

215 ἰσοφυὲς µίμηµα κατηκόντιζε Σελήνης, 

καὶ δρόµον ἐστήριξεν' ἀνακρούσας δὲ χαλινά, 
{ Δ / ΒΦΗΜΙη / 

ταυρων λευκὰ λέπαδνα, κατεῤῥοίζησε Φεαίνης, 

λοίγιον ἰοβόλοιο χγέων συριγμὸν ἐχίδνης. 

Οὐδὲ κορυσσοµένῳ Τιτηνιὰς εἴκαθε Πήνη " 
η , ς ΄ / 

320 µαρναμένη δὲ γίγαντος οµοκραίροισι καρηνοις, 
/ 3 / 5. { / / 

ταυρείης ἐχάραξε φαεςεφὀρα κύκλα κεραίης. 
ή 3 { ε [ή π [ὰ 

καὶ ῥύες αἰγλήεντες ἐμυκήσαντο. Σελήνης, 
΄ , [ή Ὃω 

χάσμα Τυφαονίοιο τεθηπότες ἄνθερεῶνος. 
΄ ΄ 

ἔ 

ἀστραίας δὲ φάλαγγας ἄταρβέες ὥπλισαν ὡ2ραι, 
. ο. ; 

3325 καὺ στίχες οὐρανίων Ἑλίκων, γωµήτορι κύχλῳ, 
3 3 ν / Ε] ας λ σω εἰς ἐγοπην σελάγιζον' ἐπερθοίζησε δὲ πυρσῷ, 

’ / Γον α- αἰθέρα βακχεύων, στρατὺς αἰόλος, οἵ τε Ἠορῇα, 
1 5; σω εν 3/ 1 

καὶ «4ιῤὸς ἕσπερα γῶτα, καὶ οἳ λάχον ἄντυγας Εύρου, 

καὶ Νοτίους ἀγκῶνας"' ὁμοζήλῳ δὲ κυδοιμῷ 

950 ἁπλανέων ἀτίνακτος ἀπεπλάγχθη χορὺς ἄστρων, 
π / 3 - } 3 ’ ο ρε] ο ο πν 

-:ἀντιπόρους ὃ᾽ ἐκίχησαν ἄλήμονας: ἔβρεμε ὃ᾽ ἠχὴ 
4 ΐ 

οὐρανίῳ κενεῶνι πεπαρµένος ὄρθιος ἄξων 
τ / Ἐ ωοξ Δ / η αω 

µεσσοπαγης. ὀρόων δὲ Άυνοσσοος. ἔνγεα Φηρῶν, . - 

ορίων ξίφος εἶλκε'. κορυσσοµένου δὲ φορῆος, 

3255 φαιδρὰ Ταναγραίης. ἁμαρύσσετο γῶτο µαχαίρης. 

γ. 911. ὀχμάζων νο]εραί Ξοα]ἱρεχ, ν. 5. ἠελίους εἀῑτέ, 

γ. 337. εἴτε Έορ. οᾱ. Ρε. 4ιοᾶ ορε Εα. πι εᾱ. 3. Πάπα πι 

ν. 25ο. ἀπεπλάχθη οὐῖῖ, ν. . ἠχὴ εῶττ, ῑχι πα ειχαμία 
Ὁ ο ρεῖί Υ. Ώ., αρ. Ὑλλοίρ, 
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, η 
καὶ σέλας αἲθύσσων πυριθαλπέος ἀγθερεῶνος, 

Π ιά ’ σω 

δίψιος ἄστερόεντι πιωγ ἐπεπάφλασε λαιμῶῷ, πας 
«] 2 { 

πέµμπων Φερμὸν ὕλαγμα, καὶ ἠθάδος ἀντὺ λαγωοῦ 
[ιά 3 Γ . 

Φηρσὺ Τυφαονίησιν ἀνήρυγεν ἀτμὸν ὀδόντων. 
Π , 3 { Ε] / λ ΔΝ ) ) καὶ πόλος ἐσμαράγησεν' ἀμειῤομένη δὲ καὶ αὐτὴ 

3 λ ς .΄.. 3 ΄ τν 1 λ ρω 

οὐραγὸν ἑπτάζωνον ἰσηρίθμων ἀπὸ λαιμὼῶν 
.. οω ς / 

Τληϊάδων ἀλάλαζε βοῆς ἑπτάστομος ἠχώ, 
/ σου 

καὶ καναγὴν ἰσύόμετρον ἐπεγδούπησαν ἀλῆται. 
ῃ λ ’ 3 ὃν Ἱ 3 [ή νο ιά 

σµερδαλέην δὲ γίγαντος ἰδων ὀφιώδεα µορφή», 
3 [ή - ο” ον .. / 9 λ οσο 

αἴγληεις ᾿Ὀψιοῦχος ἄλεξικάκων ἄπὺ χειρῶν 

γλαυκὰ πυριτρεφέων ἀπεσείσατο γῶτα δρακόντων, 
μ ο Γ5. μ / Ε) ἃ Δ ο 

στικτὸν ἀκοντίζων σκολιὸν βέλος" ἀμφὶ δὲ πυρσῷ 
΄ ως Ε] κά, ΑΒ Ν » , 

λαίλαπες ἐῤῥοίζησαν, ἐτοξεύοντο δὲ Λοξοί, 
χα / Ε) ὃ . «λα 1. / Πέρα βαμχεύοντες, ἐχιδνήεντες ὀΐϊστοί. 

[ή ς /{ σω 

καὺ Ὀρασὺς, ἴἰχὼυόεντος ὁμόδρομος αἰγοκερῖος, 

τοξευτὴρ ῥέλος ἤκεν: ἁμαξαίῳ δ᾽ ἐνὶ κύκλῳ 
1 / [πα - / 

µεσσοφανῆς, διδύμησι δράκων μεμερισμένος ὄρατοις, 
3 / 3Ἀ./ .. { ς μ ς Γς. 5 

αἰθερίης ἐλέλιξε σελαςφύρον ὑλκὸν ἁμάξης 
/ ! ς / ιά 

γείτων ὃ᾽ ᾿Ἡριγόνης, ἐλατηρ ὀμόφοιτος ἁμάξης, 
/ .. ’ /{ / ῃ 

πηχεῖ µαρμαίροντι καλαύροπα πάλλε Βοώτης: 
/ ολα { χα] / 1 / 

γούνατι ὃ᾽ εἴδωλοιο καὶ ἀγγιπόρῳ παρὰ κύκνῳ 
[ή ΄ 

φόρμιγξ ἀστερόεσσα «4ιὸς µαντεύσατο γίκην. 
; Δ ’ λ ην ο 

Κωρυκίου δὲ κάρηνα λαβὼν ἐτίναξε Ἰυφωεύς, 
ὰ / ' ο ς/ ο ῃ 

παὶ Ἰίλικος ποταμοῖο ῥόον ταετῆρα πιέζων, 
σω / ς ω Ἰαρσὺν ὁμοῦ καὶ Κύδνον ἑνὲ ξύνωσεν ἀγοστῷ " 

η ω / Φε. / / «/ 
χσυ 4θαγσουις βελέεσσιν οιστευώων στιχαος ἄλμης, 

γ. 242. Ἠἱδὶ ἀλάλ. βοήν γο]ιξ, αἱ ν. 157. 
γ, 247. ἆθ πυρσῷ Πιο δυήπι. Οομςί ροβδθὲ πυρσῶν λαίλ. 

Του. πυρσαὶ γοὶ πυκναὶ λ. αἱ ή οομ{αθίο οι ΧΧΧΥΠ, 76. 
γ. 305. ἀκάνθης Εαις. 

ν. 36ο, εχὶ εᾱ, ϱν, επιθηᾶ, Ἐας. 

Το). ἄ, Έ 
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ο. , ’ ἳ ο ος, Γ ερ 
εἰς σκοπέλους µετένασσε, µετ αἰθέρα πὀντον ἵμάσσων 

, ἀ ’ ς ’ κ] ια πω 

φεισσοµένου δὲ γίγαντος ἀλιῤρέμτου ποδὸς ὀλκῷ, 
, ο 3 ενω ”; ῷ π , 

φαίνετα γυμνωθεῖσα δι ὕδατος ἄῤοοχος ὀσφύς, 
ης , ῃ ολ πα νομος Ὦ ου 

καὶ µεσάτῳ βαρύδουπον ὕδωρ ἐπεβύμβεε μηρῷ, 
΄ Ν [ή ς .. .) Δ ν. 

νηχόμενοι δὲ δράκοντες, ἁλιγδούπων ἀπὸ λαιμὼν 
, ’ α/ 

᾿4ρεα συρίζοντες , ἐπεστρατύωντο ΚΔαλόσση, 
3 3 { κά 3 3 / Δ / 

ὸν ἀποπτύοντες' ἐν ἴχθυύεντι δὲ πόντῳ 
/ οω Ὕώ/ ς { 9 / 

ἱσταμένου Τυφῶνος, ἔσω βρυύεγτος ἐναύλου, 
.. λ νο , 

βένθεῖ ταρσὰ πέπηκτο. καὶ ἠέθι µίγνυτο γαστήρ, 
ὦ : .. ή : Α ζ { Θλιῤομένη νεφέεσσι" γιγαντείου δὲ καρήνου 

3 Αα / μα ή / 

φοικτὸν ἀερσιλόφων ἄΐων ῥρύχηια λεόντων, 
9 4 , 3 λα / πόντιος ἰλυόεντι λέων ἐκαλύπτετο κόλπῳ. 

σὃ ι ΄α . ; 

πᾶσα δὲ κητώεσσα φάλαγξ ἑστείνετο πόντου, 
’ λ ρ ολ δλ ο. ΄ γηγενέος πλήσαντος ὅλην ἅλα, μείζονα γαίης, 

/ 5 [ ι ο 

ἀκλύστοις λαγόνεσσιν: ἐμυκήσαντο δὲ φῶκαι, 
΄” - / ” 

καὶ βυδθίη δελφῖνες ἐνεκρύπτοντο Φαλάσση" 

καὶ σκολιαῖς ἑλίκεσσι στερίπλοκον ὁλκὸν ὑφαίνων, 

πούλυπος αἰοόμητις ἐθήμονι πήγνυτο πέτρη, 
Δ Αα) 3, Λ .. , .. ’ 

καὶ µελέων ἴνδαλμα χαραὺραίη πέλε µορφή. 
, 1/ ϕ. ΄ ων ) 

οὐδέ τις ἄτρομος ἔσκε' µετερχοµένη δὲ καὶ αὐτὴ 
9 λ / ρις { }ῦ ον οἰστρομανὴς μύραυνι δρακοντείης πὐθον εὐνῆς, 

{ 1/ ΄ 3 { 

πογιοπόρων ἔφριξε Φεημάχον ἀσθμα δρακόνγτων” 
Π Π πω ὀσοημη 3 , 

πυογώῶη δὲ Θάλασσα, καὶ ὠμίλησεν Ολύμπῳ 
΄ ῤ λ ς / 

ἠλιβάτοις πελάγεσσιν ́  ἀερσιπόρῳ δὲ ῥεέθρῳ 
ος 3; 3/ 3 / ξ Π 
Πέρος ἄβροχος ὄργις ἐλούσατο γείτονι πόντῳ. 

καὶ βυθίου τριόδοντος ἔχων µίμημα Τυφωεύς, 

ν. 205. νεισοµέγου ε{ε, 

γ. 206. ἁλισδούπων εἄῑίτ. 

γ. 275. εἰλιόεντι εᾱ, μτ. εἰλυόενει εὰ. 1. ϱ εομί. Εας. απί πο- 
βἴτυτα ἆποαµε 5αββοβεῖτ. 
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3 / Δ μα) / 9’ λ ορ 

χειρὸς ἀμετρήτοιο ταμὼν ἐνοσίγθονι παλιῷ 
ου αι, τὸ 3 ] ζι 3 ί Ἂς 

νῆσον, ἀλικρηπῖδος ἄποσπάδα πέζαν ἀρούρης, 
« / «/ ρε. 290 ῥίψε παλινδίνητον, Όλην σφαιρηδὸν ἑλίξας : 

µαργαμένου δὲ γίγαντος, ἓν ἠέρι γείτονες ἄστρων, 
ον. 3 { «5 / 

ἠέλιον σπιόωντες, ἐδωρήχθησαν Ολύμπῳ 

ἠλιβάτου πρηῶνος ὄκοντιστῆρες ἀγοστού. 
λ 3, « Καὶ βύδθιον μετὰ τέρμα, μετὰ χθονὺς εὔλοχον ἕδρην 

. /{ .. 3099 Ζεὺς νόθος ὤπλισε χεῖρα πυθιγλὠχινι κεραυνῷ. 

ἔντεα δὲ Ἀρονίωγος ἀμαιμακέτησιν ἀείρων 
ὰ / / ΟΥ κΙς λ 

χερσὺ διηκοσίησι, πέλωρ ἐμόγησε Τυφωεὺς 

θριθοσύνη" παλόµη δὲ μιῇ κούφιζε Ἀρονίων. 
“ ἠ ψἷ 

3 ολ { δὲ / ἳ ϕὰ ἀἎ [5] μη Ε ω ἄννεφέλου δὲ γίγαντος ἐπὶ ξηροῖσιν ἀγοστοῖς 
λ λ / 3 [ή , 3 ο 

ὥοο βροντὴ πωφὸν ἔπεμπεν ἄδουπητου µέλος ἠχοῦς, 
. { -- 4 /{ ς 3) .) ο ηρέμα ῥομβήσασα  µόγις δέ οἳ, Πέρος αὐχμῷ, 
Ε) γ ω / 1) ο) 8 
ἀσταγέος φιφετοῖο πατείβετο διψᾶς ἐέρση" 
39 ν 3 τν α 1/ 3/ «ω 

ἄστεροπὴ ὃ᾽ ἤχλυσε, καὶ εἴκελον αἴθοπι καπνῷ 
ο , /.. / ο μαρμαρυγἩ σελάγιζε κατηφέί λεπταλέον πὶρ. 

/ , ' ου 

Ζο9 καὶ παλάµας νοέοντες ἄπειρήτοιο φορῖος, 
/ ν] , 3 

ἄρσενα πυρσὸν ἔχοντες, ἐθηλύνοντο κεραυνοί, 
ῳ 3 / 3 / 3 λ οω 

πυκγὸν ὀλισθήσαντες ἀμετρήτων ἀπὸ χειρῶν 
«/ αν / Ε) / ὰ , 
ἄλμασιν αὐτοπόροισιν' ὀπεπλάζοντο δὲ πυρσοί, 

αἱ / / τν] / ιὼ σο 

οὐρανίην ποΦέοντες ἐθημονα χεῖρα φορῇος. 
ς / σο ο ὅιο ὡς δ᾽ ὅτε τις πλήξιππος, ἀποπτυστῆρα χαλινοῦ, 

γ. 288. χεῖρα μετρ. εἆ, ϱ. Υ. 5. νῆσον ἁλικρηπῖα δ᾽ ἀποσπάδα 

π. ἀρούρου θᾶά. εᾱ. Ῥη. χειρὸς ---, νῆσον ἁλικρηπῖδα δ᾽ ἄ. π. 
ἄρούρου οἆ. 2. ϐ οομί, Οωαῖ. Νοδίγαπι ἀθβείιν Εαικευρυχβίο; 564 

Όμ, εοπ]θοῖῖ: νήσου ἁλικρηπῖδος ᾱ. π. ἀείρων. 

γ. 3204. εὔλοφον ἕδρ. ἴεπίαραι Ὑ. Ὁ. αρ. ὙΠ]οίς, 
ν. ὅοο. βροντὴν θε. ϱν. αιοά επιθιά, ΕΙΚ. ει Ομ. 
γ. 592. ἀσταγέοις νιφετοῖσι οἳ ν. 5. ἔκλυσε εὄἀῑτι, επιθιάαν1ὲ Οι. 

αυ {απιεπ γ. απίθο, 1Π41ε ἀεαῖι μόλις. 

γ. 9ο0. {. οὐραγίου --- φορ. 

Ε 34 
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ΝΟΝΝΟΥΧ 
ο) . : 3ο Ε / το ος ! 

ξεῖνος ἄνηρ ἄἀδίδακτος ἀπειθέα πῶλον ἱμάσσων, 
! / Π « Δ ν α/ ο: 

πυκγὰ µάτην µογέεσκεν' Ὁ δὲ Φρασὺς ἔμφροχι δυμῷ, 
: ή ΄ φ ζ ο. - Ἶ - 

χεῖρα νοῦην γίνωσκεν ἄηῦεος ἤπιογῃος, 
η η) { 

οἰστρηθεὶς ὃ ἀνέπαλτο, καὶ ὄρθιος ὑψόσε βαΐνων, 
η . σα / Ὡ { στηρίξας ἀτίνακτον ὀπισθιδίου ποδὺς ὁπλην, 

/ . 3 / { { προσθιδίους προβλῆτας ἐκούφισε, γούγατα κύπτων, 
/ αγ; - 5, / / 1/ παὶ λόφον ᾖώρησεν, ἐπ ἀμφοτέρων δέ οὗ ὤμων 

᾽ [ή ’ ’ 

ἀμφιλαφῆς δεδόνητο παρήορος αὐχέγι χαίτη" 
ς' ε/ Γ α , 

ὡς Όγε χερσὶν ἔκαμνεν ἀμοιῤαίησιν ἀείρων " 
ιά Λ / ο 

µαρµαρυγην φύξηλιν ἀλωομέτοιο κεραυχοῦ. 
3 ἃ 3 , 3 , ΄ 3 ; 

Όφρα μὲν εἰν ᾿4ρίμοις ἐπεφοίτεε Κάδμος ἄλητης; 
[ή δὲ 4 . ος ς Δ ο 4 ; ς , ο 

τόφρα δὲ ἀικταίης ὑπὲρ Πόνος ὑγροπόρος βοῦς 
3 4 ο 3 ΄ εν .) / { ἐκ λοφιῆς ἀδίαντον ἓῆς ἀπεθήκατο κουφην. 

ὰ ” 7 ς / ’ / «/{ 

καὶ Ἀρονίδην ὀρόωσα, πὀθῳ δεδονηιένον, Ηρη 
' [ή [ή ; ’ . 

ζηλοµανηής, γελόωντι χόλῳ ξυνώσατο φωγην 
ο ο ρω / { 3 4 

Φοῖρε, τεῷ γενετῆρι παρίστασο, µη τις αροτρευς; 
. αλ ο Ἡ ἕ Ε 3 ’ να 

Ζῆνα λαβὼν, ἐρύσειεν ἐς ἐγγοσίγαιον ἐχέτλην. 
., ΡΕ Α. ο ε/ ο ο Σιρς Ἄ 

αιὺε Λαβων ἑρύσειεν, οπως «ιν τούτο ῥοησω 
’ 4 , κα τε [ή τέτλαῦι διπλόα κέντρα καὶ ἀγρονόμων καὶ Γρωτων. 

ως νόµιος, Κλυτύτοξε, τεῦν ποίµαιγε τοκῆα, 
η) ο » γω 3 ι ; 

μὴ Αρονίδην ζεύξειε ῥοῶν ἐλάτειρα Σελήνη, 
λ / σα , οι / ω 

μη λέχος ᾿Εγδυμίωνος ἰδεῖν σπεύδουσα νοµῆος, 
Ν ς ... Γ.. ο εἷς εν 

Ζηνὸς ὑποστίξειεν ἀφειδέν γῶτον ἵμάσυλη. 
ρω 2/ ΄ ο { αγ. 9 ΄ 

Ζεὺ ανα, πθρτις εοῦσα, κεραςφὀρος ημῤροτεν [ω, 
ε/ , ἂς . Γ 3/ , 
Όττι σε µή ποτε τοῖον ἴδεν πόσιν, ὄφρα λοχεύση 
9 ο 1 ω ς ι , 

ἴσοφυῃ τινά ταῦρον ομοαχραίρᾳῳ παρακοίτη. 

ν. 517. Πώρησεν οά(τῖ, 
γ. 5190. ἔκαμψεν εαῑτῖ. 
γ. ὅ5ι. εἰναρίμοις εζΙΙ. θιιθιιά. Ἐαῖς. 
ν. 932. ἄικταίου οἁῖτ, ν. ε. ἕῆς εᾱ, ϱ, ἑῆς εᾱ, 3. εκ επιεπί. 

ξαἰκ. 

πλ ᾱ--ᾱ--ᾱ----ᾱ ο ο 
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- ῃ ’ Ἱ /{ ; , ’ 

"Ερμείαν πεφύλαξο ῥοοκλύπόν ᾖ δάδι τέχνη, » 
«/ ο ς [ά ο 

µή σε λαβὼν, ἅτε ταῦρον, ἑὸν κλέψειε τοκῇ]α, 
ν ᾽ ΄ ο οσο / {.. , 

καὶ κιθάρην ὀπάσειε τεῷ πάλιν υἱέν Φυίῤῳ, 
« ’ { αι 

Ζ4ο ἅρπαγος ἁρπαμέτου κειµήλιον. ἀλλὰ τί ῥέξω; 

ζ45 

25ο 

205 

50ο 

ὤφελεν, ἀγρύπγοισιν ὅλον δέµας ὄμμασι λόμπων, 

Άργος ἔτι ζώειν, ἵνα δύεβατον εἲς νομὸν ἕλκων, 

πλευρὰ Αἄιὸς πλήξειε καλαύροπι, βουκόλος Ηρης, 

“Ἡ μὲν ἔφη: Κρονίδης δὲ, λυτὼν ταυρώπιδά μορφή», 

εἴκελος ἠϊθέῳ, περιδέδροµεν ἄζυγα κούρην, 

καὶ µελέων ἔψαυσεν' ἀπὸ στέρνοιο δὲ νύμφης 

µίτρην πρῶτον ἔλυσε περίτροχον, ὡς ἀέκων δέ, 

οἰδαλέην ἔθλιψεν ἀκαμπέος ὤπτυγα μαζοῦ, 

μαὶ αύσε χείλεος ἄκρον" ὄναπτύξας δὲ σιωπῇ 

ἁγνὸν ἀνυμφεύτου πεφυλσγμέγον ἅμμα κορείης, 

ὄμφακα Κυπριδίων ἐδρέψατο καρπὀν Ερώτων. ὤ. 

καὶ διδύµη σφριγόωσα γονῇ κυµαίγετο γαστήρ" 

καὶ ζαθέης ὠδίνος ἑὴν ἐγκύμονα νύμφην 

κάλλιπεν ἁστερίωνι, βάδυπλούτῳ παρακοίτη, 

Ζεὺς πόσις' ἀντέλλων δὲ παρὰ σφυρὸν ἡπιογῆος, 

νυμφίος ἀστερύεις ἁμαρύσσετο ταῦρο: ᾿Ολύμπου, 

εἰαρινῷ Φαέθοντι φιλόδροσα γῶτα φυλάσσων, 

ὀκλαδὸν ἀντέλλων ἐπικόρσιος' ἡμιβαφῆὴς δέ, 

δεξιὸν Μδρίωνι πόδα προῤλῆτα τιταίνων, 

φαίνεται, ἑσπερίην δὲ «Φοώτερος ὄντυγα βαΐνων, 

σύγδρομον ἀντέλλοντα παρέρχεται ἡγιοχῆα. 

ως Ὁ μὲν ἐσιήρικτο κατ οὐρανόν: οὗ δὲ Τυψωεὺς 

µέλλεν ἔτι κρατέειν «1ιὸς ἔντεα" τοξοφόρῳ γὰρ 

γ. 245. ζώην ο. ϱν. ποδια Ἐαλκοεπραγξίο ἀερει ο, 2. 

γ. 5608. ἐπικαίριος εἁιῖ. Φουσου ἐπικάραιος, αἱ Υ. Ὁ. αρ. 

11ο», ' οἱ ἳ 

γ. Όθο, Φεώτερος εᾱ. Ῥν. εππεμά. Εας, 
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’ Ν .. /΄ / 

Ζεὺς Κρογίδης σὺν Ἔρωτυ πὀλον διγωτὸν ἑασας, 
/ ο 3 3/ / πχ 

365 φοιταλέῳ µαστῆρι δι οὔρεος ἤντετο Κάδμῳ 
-. ’ «. / 3) { 

πλαζομένῳ' ξυνὴν δὲ πολύτροπον ἤρτυε ῥουλήν, 
ς ο , - 
ῥαψάμενος Γυφῶχυ δυςηλακάτου λίνα ΠΤοίρης, 

καὶ αἲἴ παμμµεθδέοντι συνέκπορος αἰγίῤοτος Πὰν. 
- [ή Δ ρω Λ .] / ΄ » ου δῶκε ῥόας, καὶ µῆλα, καὶ εὐκεράων στίχας αἰγῶν : 

37ο πλέξας ὃ᾽ ἔκ καλάµων καλύῤβην ἑλικωδεὶ δεσμῷ, 
ον ) / τν” [ή σω 

πῆξεν ὑπὲρ δαπέδοιο, καὶ ἀγνώστῳ τινὶ μορφῇ 
, 3 α. { ο .. 

ποιµενίην ἐσθῆτα καθαψάμενος χροὶ Κάδμου, 
«/; - 4 / ρω εἵμασι μιμηλοῖσι νὀθον χλαίνωσε γομῆα. 

1 , / / πι [ καὶ δολίην σύοιγγα φέθων εἰδήμονι Κάδμω, 
ον , { / 

ὅ75 δῶκε Τυφαονίοιο κυβερνήτειραν ὀλέθρου. 
’ Δ σω ς ρω ῃ 

φευδαλέον δὲ βοτῆρα, καὶ ἡνιοχῖα γενέθλης 
Δ α ) ΄ ΄ ΄ [ή 

Ζεὺς καλέσας πτερύεντα, μίαν ξυνώσατο βουλή: 
/ Π ῥ 3 Δ / ὠ/ 

Κάαδμε πέπον., σύριζε, καὺ οὐρανὸς εὔδιος εἔσται" 
΄ 2 ο Γ ς , λ 

δη ύνεις, καὶ Όλυμπος ἱμάσσεται' ἡμετέροις γάρ 
ῃ 3 / ; ο ο Β ) ζ Ἴ8ω9 τεύχεσιν οὐραγίοις κεκορυῦ μένος ἐστὶ ο 

αι 3 ω , λ Π ᾱ. κλλὁ ας αἰγὶς ἐμὴ µουνη περιλείπεται’ ἀλλά τί ῥέξε 
μα ντ 1 ωω πες , 

αἰγὶς ἐμῆ, 1 υφῶτος ἐριδμαίνουσα κεραυνῷ ; 

δείδια, μὴ γελώσειε γέρων ἸΚρόγος, ἀντιῤίου δᾱ 

ἄζομαι αὐχένα γαῦρον ἀγήνορος ᾿Γαπετοῖο" 

3δδ δείδια πυθοτόκον πλέον Ἑλλάδα, μή τις 4χαιῶν 
τε, τ σω η ς , , 

ὑέτιον Τυφῶνα καὶ ὑψιμέδοντα καλέσση, 
τα ’ 3 .. , ιά 

ἢ ὕπατον, Ἰχραΐνων ἐμὸν οὕχομα. γίνεο βούτης: 

ὃν Ἐωνήνομῶες ο  ν. ἐς µίαν ΠΗριγένειαν᾽ ἀμερσιγόῳ δὲ Λιγαίνων 
6 , / 9. / 

ῥυεο ποιµενίη σέο πηκτ(δι ποιμένα κόσμου, 

ν. θά. π. ὃ. εάσσας εἆά. ο{. Π. 165. 

ν. 5607. γραψάμενος οὐ. Οἶνσα νθΓΦΙΗΠ εθᾳ. ειταξατι Γοχΐᾳδςθ, 

πθφοίο, «0{μδ πποςΐ5, Απ συγέµπορος 1Ο ἴαπι οοπιες Ἠϊο θ8ῖ, 
ται οὐνίαι αοίως 2 

ν. 576. ϱαάνμαπι ϱἳ «Απιοζθιι αιὰ οταίοιθ αΠοφαίταχ. ο. 508. 
γ. 577. µίην εἰ, 
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σ 1 λ / Ί' / 5 3 ; 
59ο μὴ νεφεληγερέταο Ἰυφωέος ἤχον ἄκούω, 

! / { ΄ 4 

μὴ βροντήν ἑτέροιο γόθου «ιό. ἀλλά ἓἕ παύσω, 
ο. 3 / ρω 

ιμαρνάµενον στεροπῇσι, καὶ αἰγμάζοντα κεραυνῷ. 

εἰ δὲ ἄιὸς λάχες αἴμα, καὺ Ιπαχύης γένος ᾿Γοῦς, 
Ν / 4 / / οω 

κερδαλέης σύθιγγος ἀλεξικάκῳ σέο μολπῇ 
/ { σω ο, η/ε. 

395 Φέλγε χόον Τυφῶνος" ἐγὼ δέ σου ἄξια µύχθων 

δώσω δυπλόα δῶρα". σὲ γὰρ ῥυτῇ λέ ὥσω  διυπλόα δῶρ ὰρ. ῥυτῆρα τελέσσω 
, ἳς νς / 

ἁρμονίης κύσµοιο» καὶ ἠρμογίης παρακοίτην. 
/ 3 ΄ 

καὶ σὺ, τελεσσιγόνοιο γάμου πρωτόσπορος ἀρχῆ, 
” γι / 3 , ἤ 

τεῖνον, Ίρως, σέο τόξα, καὶ οὐκέτι κόσμος ὀλήτης. 
3 ΄ 9 / / / Α / / 4οο εἰ πέλεν ἐκ σέο πάντα, βίου φιλοτήσιε ποιµην, 

ελ η} / ε/ ἓν βέλος ἄλλο τάγυσσον, ἵνα ξύμπαντα σάώσης. 
ία ον /’ / Δ 

ὡς πυρόεις, Τυφῶνι πορύσσεο' πυρσυφύρου δὲ 

ἓκ σέο νοστήσουσιν ἐμὴν ἐπὺ χεῖρα κεραυνοί. 

πανδαµάτωρ, ἕνα ῥάλλε τεῷ πυρί: Δελγόμενον δὲ 
Δ .] , 7 ’ 495 σὺν βέλος ἀγρεύσειε, τὸν οὗ γίκησε Αρονίων" 

Καδμείης δ᾽ ἐχέτω φρενοθελγέος οἴστρον ἀοιδῆς, 
ε/ η, Ν /{ . 3 Ε] { ς , 
Όσσον ἐγω ποῦον ἔσχον ἓς Εύὐρωπης υμεναίους. 

οἱ ο ον /{ / 1/ ᾗ ως εἰπὼν, κερόεντι παγείκελος ἔσσυτο ταύρῳ, 
1/ / ου / ΄ ἔνφεν ὄρος πέλε Ίαὓρος ἐπώνυμον. ὀξὺ δὲ τείνων 

[ή ς / [ή 

4πο Ἰάδμος ὁμοφθόγγων δονάκων ἀπατήλιον ἠχω, 
} / , ν ου ο) ὃ π, } ὃ ο] ι 

κλίνας γείτογι γῶτον υπο ὃρυν φορβαδος υλης 

καὶ φορέων ἄγραυλον ἀληθέος εἷμα νομῆος, 
/ .] / { «/{ Ε] μώ 

πέµπε Ἰυφαοφίησι δολοπλύκον Όμνον ἀπουαῖς, 
/ / .. 3/ οἴδαλέῃ φύσημα παρηϊδι λεπτὸν άλλων. 

ο 415 ἔνθα γίγας φιλάοιδο» ἐχιδναίῳ ποδὸς ὁλκῷ 

ν. ὅ9ο. ἄκούων ο. Ῥτ. 61. 1 θὰ, 1,  οομ]. (81. 
4 ν. 502. στεροπ/ καὶ εδ. 

| ν. 294. σέο µορφῇ οὐ. οιιομάανίί Θεα[ᾳ. αἱ Ὑ. Ὦ. αρ. Υ]οἱ». 

γ. 4025. νοστήσωσιν οτι. Ὁ 

γ. ἁι. κλείνας ο. ϱν. οπιοµά. Ἐα]κ, ν.5. ἀηθέος εᾱ. Ῥτ. Ῥχο 

σιο ἄήθεος 5ἵμε 665 γοφυῖς Γαμς, 
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ΝοΟοΝΝΟΣΥ᾿ 

”. , Α ῶ {ω. ῃ 
ἄνθορεν , εἰκαίων δόλιον µέλος". ἐνδύδι ὃδ᾽ ἄντρου 

ὕπλα άιὸς φλογόεντα Λυπὼν παρὰ µητέρι γαίη οπλ κ ως ο μηνες το, 
{ ; / / μ 

τερψινόου σύριγγος ἐδίζετο γείτονα µολπην, 
ς ῃ 9 3 λ ’ ’ ΄ 

ἑσπόμεγος µελέεσσιν: ἰδὼν δέ κιν ἐγγύθι λόχαης, 
Γς. κε! ” ι- ι” / / ’ 3 

Αάδμος, ὅτε τθοµέων, ὑπὸ ῥωγάδι κεύθετο πέτρη. 
3 , ς { . Γο / 
ἀλλά µιν ὑψικάρηνος ἀλυσκάζοντα γοήῇσας, 

/ αν ΄ ΄ 5] ΄ π ; 

γεύµασιν ἀφθόγγοισι πέλωρ ἐκάλεσσε Τυφωεύς, 
/ ὁ ; ἃ 

καὶ δόλον οὗ γίνωσκε λιγύσροον" ἀντιτύπῳ δὲ 

ποιµέγι δεξιτερήν µίαν ὠφεγεν, ἄρκυν ὀλέῦρου 
ο ες / λ / ἀγνώσσων: µεσάτῳ δὲ δαφοινήεντι προνώπῳ 
3 / / Π η) / 
ἀνδρομέῳ γελόων , κεγεαυχέα ῥήξατο φωνην' 

ΕΕ / / ά .. - ῤ 
Αἰπόλε, τί τροµέεις µε; τί φάρεῖ χεῖρα καλύπτεις, 
Δ 3. 1, ν ΄ ιά 

καλὸν ἐμοὶ, βροτὸν ἄνδρα μετὰ Κρονίωνα διωκευν ; 

καλον ἐμοὶ, σύθιγγα σὺν ἄστεροπῆσιν ἀείρειν ; 
” , Ἡ ͵ ο. / ω 

45ο τί ξυνὸν Μαλάμοισι καὶ αἰδαλόεντι περαυνῷ ; 

44ο 

πηµτίδα σὴν ἔχε μοῦνος, ἐπεὶ λάχεν ἄλλο Ἰυφωεὺς 

ὄργανον αὐτοβόητον Ὀλύμπιον: ἑξόμενος δὲ 

χερσὶν αδουπήτοισιν, ἐθήμονος ἄμμορος ηχοῦς, 

πηκτίδος ὑμετέρης ἐπιδεύεται ἀννέφελος Ζεύς" 

σῶν ὃ᾽ ὀλίγων δονάκων ἐχέτω κτύπον: οὐτιδανοὺς γὰρ 

οὗ πλεκτοὺς καλάμους καλάµοις στοιχηδὀν ἑλίσσω, 

αλλὰ κυλιγδοµένας γεφέλας νεφέλησι συνάπτων, 

ουρανίοις μαφομν ὁμόζυγα δοῦπον ἰάλλω. 

στήσω ὃ᾽, ἣν ἐθέλης, φιλίην ἔριν : ἀλλὰ σὺ μέλπω», 

πέµπε µέλος δονακῶδες, ἐγὼ βρονταῖον ἀράσσω, .. ἡδ., 

πνεύµατι μὲν σφοριγόωσαν ἔχων προβλήτα παρεὴν 

. 
ον, 

--. .. ο ει .. 

γ. 429. ἀστεροπαῖες εᾱ. ϱν. ἀστεροπαῖσιν Ἐαϊκ. οἱ ο, 3. 

ν. 405. ἀδουπήτοισι εᾱ. Ῥν. 5 αἀθίαι Ἐαὶκ. ν. 5. ἀγέφ. 
αϐ οος, επιεπά. 

γ. 44ο. μέλπε µέλος Ῥτοροβιϊ:τ . Ὁ. αρ. νη]οῖς, αιΐ ἴ κοβνιαν 

.. - 



{ 

4ΙΟΝΥΣΙΑΚΟΝ Ἡ. ἂν 

; [ο { -ω 
φυσήσας στοιάτεσσιν’ ἱμασσύμενοι δὲ Ῥορῇος 
1) ἑ οω 3 Δ / ν , 
ἄσθματι φυσητῆρος ἐμοὶ βρομέουσι περαυνοί. 

; α. αρ / ΄ ΄ . ε] ρ{ι Λ 

βουκόλε, μισῦὸν ἔχεις σέο πηκτίδος: ᾿οὐράνίον γὰρ 
.] / ’ ια 

445 ὀντὶ «4ιὸς σκηπτοῦχος ὅτε Ὀρόνον ἠνιοχεύσῶ, 

ἑσπόμενον μετὰ γαῖαν ἐς αἴθέρα καὶ σὲ ποµίσσω, 
ο. ον. ς σω / Δ 2λ 3 / «/ , 

αὐτῇ ἁμοῦ σύριγγι, καὶ, ἢν ἐθέλης, ἅμα ποίµνη: 
3 πο φ,: / 3 /{ 

: οὐδὲ τεῆς ἀγέλης ποσφίσοσεαι ' ἰσοτύπου γὰρ 
η , σι. κα εἰ. κα 3 οσο 

στηρίξω σέῶεν αἴγας ὑπὲρ σάχιν αἰγοκερῆος, 
ο ολ .. ὦ{ 

4δο ἢ σχεδὺν Ππιαγῆος, Ὁς ἡολεγίην ἐν ὈὌλυμπῳ 
.. { { ολ ς ; πήἠχεῦ ααριαίροντυ σελασφόρον αἴγα τιταίνεν" 

; ᾳ ὁᾳ / ν. Ν 5.1” (οι 
στήσω ὃ) ὀμβροτόκοιο παρὰ πλατὺν ἀὐχένα τἀύρου 

[ή ; ι {. σοὺς βόας ἀστερόεντας, ἐπαντέλλοντας Ὀλύάπῳ, 
[ . σω 

ἢ ὁροσερὴν παρὰ γύσσαν, Όπη ζωθαλπέί λαιμῷ 
αἱ [ή / ιά , / 

403 ἠνεμόεν μύκημα βόε: πέµπουσυ Σελήνης. 
. ας. λ ο αλ, νε. ' « ἵ . 

οὐδὲ τεῆς καλύβης ολίγοὺ Ἰθέος. ἀντὺ δὲ λόχμης 
3 / / / , / ο , αἰθερίαις ἐρίφοισι συναστράπτοι σξο ποίµγη. 

᾽ λα, εί / / 3α/. λ ηλ 
καὶ φαξβης ἑτέρης τελέσω τύπον, ὄφθα καὶ αὐτὴ 

3 ο ον) ; π/ , ν ιά ἱ 

ἴσοφυῆς λάμψειεν ὄνων παρὰ γείτονι φάτνη. 

46ο ἔσσο καὶ ἆ ἥ ετό κύλον', γι Ἐοω ἅαν ἄστερυεις µετά ῥουκολον» ἡχν Ῥοωτης 

φαίνεται" ᾿ἀστραίαν δὲ καλαύροπα καὶ σὺ 'τιταίνων, 

ἔσσο «4υκαονίης ἐλαιὴρ ᾿4ρκτῷος ἁμάξης. 

γ. 442. φυσήσας στομάτεσσι, Μυμασσομέγου δὲ Ὢ. ο. ρε. φυ- 

σήσας στομάτεασι»». ἱμασσοομένου δὲ Ἠ. εἰ. 2. ο οοµί. Ε. φυσήσεις 

'ψμα ή 

ή, γ. 446. {οτϊῖ, κοµίζω. οξ. 448. | 
ον. 448 -Ῥοσφίσεαι ει. Θεά ροϊεται θιίαπι γοσφίξεαι σσ ος 

ν τι 4ε »οσφίέσσεαι ἀαρίίθνη, Αά Ῥγάθδοιι» οοιηπιοπἁμά αι {αοῖς ν. ἀάά, 
. 446. ον, ' 

χ, 4θά, ὅπη οχἵιε, 

.457. συναστράπτῃ οὐίῃ, Μοκ ποίµνη εᾱ- η. ποδίχι ο: 3, 
. ἄερει, ' | 

οι κα, α 
Ὁ χε 46ο, Ίχι Βοώτου οὐ. 

ν. Ὁ χε 462, ἀρκτῶος. 

ν ' : κ . . δι “ . 



960 

405 

47ο 

ἆ75 

485 

ὁμλκή 

Νο νΝ νΝ.ο:τ 

3 [ιά ω ς ; ολ Π 

οὐρανίου ΤΓυφῶνος οµέστιος, οΛβιε ποιµην, 
; μ Λ {) η 4 Ε] ω 2 α/ 

σήμερον ἐν χΦονὶ µέλπε, καὶ αὐριον ἔντος Ὄλυμπου. 
σα ») ὼ/ πω τα ς ... / 

μολπῆς ὃ) ἄξιν δῶρα, παρ ἀσιεροφεγγέῖ κύκλῳ 
, / ς τς Λο 

σιηρίξω σέθεν αὐλὸν Ολύμπιον, ηδυμελῆ δὲ 
- / Δ [ή / 

οὐρανίη φόρμιγγι τεήν σύριγγα συνάψω. 
/ 31 9 ’ [ή ς Δ ’ 

σοὶ γάµον, ην ἐθέλης, δωρήσομαι ἁγνὸν 4δήνης: 

εἰ δὲ σοὺ οὐ 1 αυκῶπις ἐπεύαδε, δέχνυσο «{ητώ, 
/ Ν / η .) / 

ἢ Χάριν, ἢ Κυδέρειαν, ἢ 4ρτεμιν, ἢ γάμον Ηβρης᾽ 
/ ς η . ,ς, ν «/{ 

μούνης ἡμετέρης μὴ δίζεο δέµνιον Ηρης. 
9 ο αλα Γς λα. κά. ” , 

εἰ ὃ᾽ ἔλαχες πλήξιππον αδελφεὺν, ἵδμονα δίφσου, 
Ἅ 3 ΄ .Γ.ς «1 , 

ἔμπυρον ΠΗελίου τετράζυγον ἅρμα δεχέσθω " 
ι Δ , ς 3 /. ος Γ 

εἰ δὲ 4ιὸς ποθέεις, ὡς αἰπόλος, αἰγίδα πάλλειν, 
’ / - 3 |) 3 3, α ν ΄ 

δώσω σοὶ τόδε δῶρον: ἐγὼ ὃ ἐς Ὄλυμπον ὑδεύσω, 

οὐκ ἀλέγων Κρονίωνος ἀτευχέος" οὐτιδανη  γί ὐκ ἀλέγι ρυνίωνος ἀτευχέος' οὐτιδανιῃ γάρ 

ἔντεσι, Ῥ ἤλυς ἐοῦσα, τί οι ῥέξειεν 4θήνη ;, 

ἀλλὰ Τυφαογίην ἀναβάλλεο, ῥουκόλε, γίκην, 

γνήσιον ὑμγείων µε τέον σκηπτοῦχον Ολύμπου, 

σκῆπτρα «4ιὼς φορέονγτα καὶ ἀστράπτοντα χιτῶνα. 
ων ὁ / 5 ; Π 

Είπε: καὶ δρήστεια τόσην ἐγράψατο φωντ]ν' 
ἀλλ -- δὲ . / κ αχε, ς / 3 λί ρν ος 

ᾱλλ ὅτε δῆ γίνωσκεν ἐκούσιον ἐς λίνον ἄγρης 
{ , , ςλ 3 , 

γήµατι Μοιριδίῳ πεφορηµένον υἱὸν ἄρούρης, 
; ’ Ἀ ’ Ε ο , 

τερψινόων δογάκων ῥεβολημένον ἠδέν κέντρῳ, 
ος αὖ χλος 3” -τς ὧν ή 

κερδαλέην ἀγέλαστον ἄνήρυγε Ἀάδμος ἰωήν" 
λ ο ΄ / : ΄ 

Ῥαιὸν ἐμῆς σύριγγος ἐδάμβεες ηχον ἀκούσας' 
Ν ΄ ς /ς ε/ ο ο 

εἰπὲ, τί κεν ῥέξειας, Όταν δέο ῶκον σείσω, 

ν. 466. σέθεν -- ὀφθαλμὸν οᾱ, Ῥτ. σ᾿ ὀφύαλμὸν αᾱ. 2. 3 Ἡ. 

αι ροδῖθα νετ ΠηΥθμΙΕ. 

ν. 46ο. εἰ δέ σοι εὐί. | 
γ. ἀ47δ. δώσω σοι τότε εά. 

ν. 47ο. µενέορ εᾱ, ϱν. επιεπά. (απτ. οί Εαἱς, 

ν. 485. ἀνήρνε εἰ. ϱτ. πιο]. Εας, 
ν. 48τ. ὅτ εν ϱχ. ποδίνιυ Ε. ἀθάῑτ, 



495 

σοι οο 

ΑΙΟΝΥΣΙ4ΑΚΩΝ -- 1. 97 
- ; ; 5 , ε/ 3 [ή 

ἑπτατόγου κιθάρης ἐπινίκιον ὕμνον ἀράσσων; 
’ 3 / , καὺ γὰρ. ἐπουρανίοισιν ἐγὼ πλήκτροισω’ ἐρίζων, 

' . απο { 2) ἷ α ς ’ δὲ Φοῖβον ἐμῆ φόρµιγγυ παρέδραµον: ἡμετέρας δὲ 
ς .᾿ υ.. . [ή .ω 

χορδὰς εὐκελάδους Ἀρονίδης ἀμάῦυνε κεραυνῷ, 
ς /.. / / / 3 ῃ 3 ε/ υἱ έν νικηθέντι φέρων χάριν: εἰ δέ ποῦ’ εὕρω 

ο ; / 

γεῦρα πάλιν σφθιγόωντα, µέλος πλήκτροισι τιταίνων, 

Θέλξω δένδρεα πάντα καὶ οὗρεα καὶ φρένα Φηρῶν" 
1 / - ; ὅνρς ε/ ΄ 

καὶ στέφος αὐτοέλικτον, ὁμόζυγον ἥλικι γαίη, 
΄ ’ 

οκεαγὸν σπεύδοντα παλινδίνητον ἐρυξω, 
ὰ ΝΑΙ Ἡ / 3/ ῃ ο) 

τὴν αὐτὴν περὶ γύσσαν ἄγειν κυκλούμενον ὕδωρ 
’ 

ἁπλανέων δὲ φάλαγγα καὺ ἀντιδέοντας ἄλήτας 
ιά ς σω , 

στήσω » καὶ Φαέθοντα, καὶ ἵστοβο]α Σελήνης. 
3 Δ Ν Δ σω λ {6 / 

ἀλλὰ Θεοὺς καὶ Ζῆνα βαλὼν πυρόεντυ βελέμνῳ, 

μοῦνον ἔα κλυτότοξον, ὅπως περὶ δεῖπνα τραπέζης, 

δαινυμένου Τυφῶνος, ἐγὼ καὺ Φοῖῤος ἐρίζω, 
/ / /{ / ο” τίς τίνα νικήσει», µέγαν Τυφῶνα λιγαίνων. 

- / ή ο 

ΤΠιερίδας μὴ κλεῖνε χορίτιδας, ὄφρα καὺ αὐταί, 

Φοίῤου κῶμον ἄγοντος, ἢ ὑμετέροιο νομῇῆος, 
σω / / 5 [4 Π ω 

ἡὢῆλυ µέλος πλέξωσιν, ὁμόθροον ἄρσενι μολπῇ. 
2/1 . ὰ ρω Εμ. ης] Γ οω ; 

Ἔνγεπε᾽ καὶ χαροπῇσιν ἐπ οφρυσι νεῦσε Ἰυφωεύς, 

καὶ πλοκάµους ἐδόνησεν' ἐρευγομένων δὲ κοµάων 
/ ορια ας ον ἰὸν ἐχιδνήεντα, περιῤῥαίνοντο κολῶναι. 

λ 3 { Ε] ω ΄ 810 καὶ ταχὺς εἰς ἑὸν ἄντρον ἐπείγετο" κεῖθεν ἀρίρας 

γ. 495. λιγὰίνων οομίεαϊ Οαμ, αἱ Ύ. Ὁ. αρ. ΥΠ]οίδ,. φυἱ γι]-- 
παϊαιαι ἀε[ειιά]τ. 

γ. 405, ἥλυκι εἆ. ϱυ. οπι, Εαϊϊς. 

γ. 407. οταῖ, ουπι ἄγων γοθγυπι ριϊατθ, 

Υ. 501. εἐρίξω ο]1Ι. 

γ. δοά. χοριτίδας εα]τ. 5οὰ νατίαπι 6956 {π ατοἨείγρο φοπίρίι- 

γ4πα: χορίτιδες, χορήτιδες, χοφοίτιδες, χορείτιδες, ομβδιναι Εαἰκ, 

ν. 0ο, κῶμα ἄγ. οὐ. ϱτ. ααοά οοιτεοίιπη οἆ πιεπίθια αϊῑς, 



8 

Φ15 

590 

520 

92 

- 

ΝΟΝΝΟΥΤ 4ΕΟΝΥΣΙΓΗΚ.ΟΝ 4. ἴ. 

-ω ι / / κ δα ιά 

γεῦρα ἄιὺς, δολόεντι πὀρεν ξειγήϊα Κόδμα, 
πο / / ΄ ΄ φεῦρα, τά περ γὐονὶ πίπτε Τυφαογίη ποτὲ Ἰάρμη- 

Σ΄ / - σώος) [ή 2Η ΄ 

Λαἱ δύσιν ἀμβροσίην ἀπατήλιος 1γεσε ποιµήν " 
/ νε Σ{ 

μαὶ τὰ μὲν ὀμφαφάασχε, καὶ ἅριεγον οἷά τε χορδὴν 
/ ’ / ΄ 

ἐσσομέγην φόφμιγγι, κατέκρυφε κοιλάδι πέτρη, 
/{ ΄ ’ ολ 

Ζηνὶ γιγαντοφόγῳ πεφυλαγµένα" φειδοµένῳ δὲ 
’ / { ’ .. , 

λεπταλέον φύσηµμα μεμυκότι γείλεῖ πέµπων, 
2 ο) η / ς / 3 /{ Ξ] ν 

λιῤομένοι: δογάκεσσιν ὑποκλέπτων τόνον ἠχοῦς, 

λαρότερον µέλος εἶπε. καὶ ούατα πολλὰ τιταίνων, 
ο. ’ »/, η 3 , / 
αρµοχίης Ίκουε, καὶ οὐ γίνωσκε Τυφωευς. 

Φελγομέγῳ δὲ γίγανει νύ ύρισε ποιμήν ελγομέγῳ δὲ γίγαντι νόθος παρεσύρισε ποιµην, 
3 ’ να ο. εν ; Λ , θανάτων ἅτε φύζαν ἑῆ σύριγγι Λιγαίων, 

λ λ 3 ΄ 3 ΄«. , ’ καὶ «4ιὸς ἐσσομένην ἐμελίζετο γείτονα γίκην, 

ἑζομένῳ Τυφῶνι µόρον Ἰ υφῶνος ἀείδων" 
, - ”; . Δ ς , ς γ΄... / καὺ πλέον οἴσιρον ἔγειρε. καὶ ὡς νέος, ἠδέὶ πέντρῳ 

πει ἡ ᾽ 5] ; 3 ) [ ες! ῃ 

ἄῤρος ἐρωμαγέων, ἐπιδέλγεται λικι κουθη, 
/ ν) ; η ’ ΄ 

καί ποτε μὲν χαρίεντος ἐς ἄργυφα Κύκλα προζωπον, 
ρω ᾽ ’ ’ , ον 

π δὲ ῥαθυσμήθιγγος ἀλημονα βότρυν ἐθείρης 
, πα, . ε / .. , 

δέρκεται» ἄλλοτε χεῖρα ῥοδόχροον, ἄλλοτε µίτρη 
ς Π 3 - ω / 

σφιγγοµένην ῥοδόεντος ἴτυν μαζοῖο δοκεύει, 
9 ’ ’ ’ η Ἆ ω αὐχένα παπταίνων γυμγούμενον, ἀμφὶ δὲ μοοφῇ 

’ 3 / 7 ω/ σ ν ’ σα ἳ .. 

Φέλγεται, ἀλλοπρόςαλ]ον ἄγων ἀκόρητον ὀπωπήν, 
3 λ - , Δ ’ ς/ μα”, 

οὗ δὲ λιπεῖν ἐθέλει ποτὲ παρθένον: ὣς ὄγε Κάδμω 
Τα ’ ο [ή 

Φελγομένην µελέεσσιν ὄλην φρένα δῶχε Τυφωεύς. 

ν. δ11. ξυγήία εᾱ. Ῥν. επιεμᾶ. Εας. ν. 5. Τυφαονίη -- χάρμη 

οἆ. ϱι. αὐ εο. επιμ. 

ν. διά. ἀμφιφάασκε εα[τε. 
Υ. 916. εσσοµένη εᾱ. μι. ἐσσομένην 6. 2. ϱ οοπά. Γα]ς. 

γ. 18. Ὁλ. µελέεσσιν οὐ. 

γ. 02ο. ἀριμ8 ϱδδεί ἁρμονίην. 

ν. 927. χαρίεντες εὐ. ϱε. επιεμᾶ, α Ἐαῑκ, ν. 5. βαρυσμήριγγος 

οὐ 1, οἳ πῆ. 



ΝΟΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΔΝΟΠΟΛΙΤΟΤΥ 

ο... ο παρ ον ΕΚ Ν 

λος 5. 



ο ὁ ν. -- 
ο σπεροπὴν, ώ ἄεθλι ιός, καὶ κο) ον 



ΝΟΝΝΟΥ 

ΙΟ Ν ΣΣ Τα κ ωΣ Υ 

Ἅ. 

5 ἀ / ’ 

ως ὃ μὲν αὐτόθι μίμνε παρὰ σφυρὰ φορβάδος ὕλης, 

ἀκροπόρῳ σύριγγι µετάτροπα χείλεα σύρων, 

Κάδμος ᾿γηνορίδης, νόθος αἰπόλος" ἀπροϊδῆς δὲ 

Ζεὺς Κρονίδης, ἀκίχητος ὑπὸ σπέος ἄψοφος ἕρπων, 
.ν ςλ ο ος Δ / 3 / οω 

ϱ χεῖρας ἑὰς ἐκύφυσσε τὸ δεύτερον ἠΦάδι πυρσῷ. 
κ / . , 3 / λ / 

καὺ νέφος ἔσκεπε Κάδμον ἄθηητῳ παρὰ πέτρη, 

κὴἠ δόλον ἠπεροπῆα μαθών, καὶ φῶρα κεραυνοῦ 

λάθριον, ὑστερόμητις ἀποκτείνειε Τ υφωεὺς 

βουκόλον ἀλλοπρόςαλλον: Ὁ δὲ πλέον ἠδέν κέντρῳ 

10ο ᾖθελεν εἰσαῖειν φρενοθελγέα ῥυῦμὸν ἀοιδῆς. 
5 ο ε/ τ) ο” 3 ὖλ ς/ Ε] [ή 

ὡς ὃ᾽ ὅτε τις «Σειρῆνος ἐπίκλοπον Όμνον ακουων, 

εἷς µόρον αὐτοκέλευστον ἀώριος εἵλπετο ναύτης, 

Φελγόμενος µελέεσσι, καὶ οὐκέτι, κμα χαράσσων, 

γλαυκὸν ἀκυμάντοισιν ὕδωρ Λεύκαινεν ἐρετμοῖς, 

16 ἀλλὰ λιγυφθόγγοιο πεσὼν ἐπὶ δίκτυα ἸΜοίψης, 
΄ / / 3ῇ τέρπετο, πηδαλίοιο λελασμένος, ἄστρον ἑάσας 

ΤΠλειάδος ἑπταπόροιο καὺ ἄντυγα πυκλάδος ἄρκτου" 
5 «/ , α/ - οω 

ὣς ὄγε κερδαλέης δεδονηµένος ἄσθμασι μολπεῆς, 

μµμμυυυυϐὍθτυὍϱυὍϱ.ϱ-.- 

γ. 16. εάσσας οτι. 

ν. 17. Πλήαδος ε. ϱι. επιθιά. α Γα]ς. 



σ8 

20 

28 

5ο 

ὦδ 

ιο ποκ παν 

εςολ ) 3 πη»τίδος ἠδὺ ῥέλεμνον ἐδέξατο πομπὸν ὀλέθρου. 
3 λ / ψ. {.. / 

ἀλλὰ καλυπτοιένου γεφέων σκιοειδέί µίτρη 
η . ον. λάδ δό Ξ . ιο ἔμπνους εὐκελάδοιο δὀναξ σίγησε νομῇος, 
5 / ο / Ε) ΄ λ π ιά 

ἁομογίην ὃ᾽ ἀνέκοψεν. «ἀερσιπότης δὲ Τυφωεύς, 
- ς Ἆ / , 3 2; 

οἴστρον ἑλὼν πολέμοιο, πατέδραμεν εἲς μυχὸν ἄντρου, 
1 ο ψεν ιό ἐδί / ς , 

βροντὴν ὃ) ἠνεμόφοιτον ἐδίζετο' φοιτάδι λύσση, 
λ / 3 ο Δ ο. 

καὶ στεροπὴν ἀκίχητον, ἐρευνητῆοι δὲ ταρσῷ 
᾽ -Ὁ ’ ’ ο 

ζαφλεγὲς ἁρπαμέτοιο σέλας µάστευε κεραυνοῦ". 

καὶ κενεὺν σπέος εὖρε. δολοφραδέας δὲ μενοινὰς 
- Δ Ζ , . λ/ ὀψὲ μαθὼν Κρογίδαο. Καὶ αἰόλα δήνεα Κάδμου, 

3 ΄{«. ’ Ε) ’ , ᾿ 

αἰχμάζων σκοπέλοισιν, ἐπεσκίρτησεν Ὀλυμπῳ' 
5) ; 3/ 1/ } /{ .. υ 

καὶ ποδὸς ἀγκύλον ἴχνος ἄγων ὀφιωδεῖ ταρσῷ, 

ἰὸν ἀκοντιστῆρος ἀπέπτυεν ὀνῦερεῶγος. 
ς / να. / Ε) ΄ 3 / 

ὑψιλόφου δὲ γίγάντος ἐχιδναίησιν ἐθείραις 
αν κκ. , 3 , Γς 

πίδακας ὀμβροήσαχτος, ἐκυμαίνοντο χαρόδραι, 

καί οἳ ἐπαΐσσοντι ῥαθυνομένην χῶονὸς ἕδρην, 
3 ’ / 7/ 3 5. Ἡ λ 

ἀχλιγέος δαπέδοιο Νίλιξ ἐλελίζετο πυῦμην 
2 , λ ω 

ποσσὶ δρακοντείοισι' πολυσφαράγῳ δὲ κυδοιῷ 

᾿Γαυρείου Λοφόεντος ἄρασσομένου κεγεῶνος, 
, . [4 ’ , Ὥ 

γείτονες ὠρχήσαντο φὐῤῳ Παμφυλίδες οχθαι. 
᾽ , ; . ΄ α 

καὶ χθόνιαι σήραγγες ἐβομβεον, ἔτρεμον άκραι . 

ο ω----------------- 

ν. 10. ἠδυβέλεμνον 68, Ῥτ. επι, Γαἰκ. οκ πόμπον ἰθμίαμαί 
θασ1.. πια]θ. 

ν. 21. σίσησε εᾱ. Ῥχ. ορχτεχίῖ Εα]ῖς. 

γ. 20. πτολέµοιο εαίττ, 

ν. 36. ζαφλαγὲς εἀ1ῖῖ. 

γ, 5ο. ἴχνος ἔχων εί, 

ν. 54. Αθ {οῖ. πια βαρυγομένην --- ἕδρ. 5εά οἳ- ν, τά1. 9». 
γ. 57. Ἰαύρου -- λοφ. εἁ. Ῥτ. Ταύρου δὴ Λ. εἰ. 2. ο εοπ]. 

Ἐαῆκ. ααἱ ρταείειοα Ποδίχαπα 4ἀοαιθ Ίθει. ριοροβιί. γ. 5. ὠχρή- 

σαντο εἰ], γ. 50. σύριχγες οι. αιοά αμάν Ὀου]ς. Εἰίαι 
Ἠ]ιοάσιπαππας σήραγγες. 
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θο 

Ι α } 

4ΙΟΝΥΣΙΑ4ΚΩΝ. Ε. 1. 

. 2» : 3 ’ 

ἠϊόγες σείοντο μυχοὺ, καὶ ὀλίσθανον ὄχθαι, 

λυομένου ψαμάθοιο ποδῶν ἐνοσίχθονι παλμῷ- 
αν λ 3 4 ον ε) ἕ . ϱ) / 

οὗ νομὺς, οὐ τὀτε Φῆρες ἄπημογες ὠμοβόροι γαρ 
σα ’ 

ἄρκτοιυ ἐδαιτρεύοντο Ἰυφαοχίοιο προζωπου 
΄ ιά Δ ’ 

ἄρχιῴοις γενύεσσι" λεοντείων δὲ καρήτων 
Δ ’ ολ [ή -α λ ιά ώ 

γ]αυκὰ δασυστέρτων ἐλαφύσσετο γυῖα λεόγτων 
’ 3 / Ε] / λ οσο 

χάσµασιν ἰσοτύποισιν: ἐχιδνήεντι δὲ λαιμῷ 
ι Δ / 3 ... ο. ’ 

Φυχρὰ πεδοτρεφέων ἐδαίζετο νῶτα δρακόντων᾽ 

ἠερίους ὃδ᾽ ὄρνιθας ἐδαίνυτο γείτογε λαιμῷ, 
, { 3 / σω 

ἱπταμένους ἀβάτοιο δι αἰθέρος. ἀγχιφανῇ δὲ 
”/; ω λ 

αἰετὸν ἤσθιε μᾶλλον, ἐπεὺ «4ιὸς ὄρνις ἀκούει 
3/ ο Ε] οω ἀὰ ο / ’ 

ἤσθιε βοῦν ἀροτῆρα, καὶ οὖκ ᾧῴχτειρε δοκεύων 

αἱμοβαφὴ ζυγίῳ. πεχαραγµένον αὐχένα δεσμῷ. 
χ / / 

καὶ ποταμοὺς ἐκόγισε, πιὼν ἐπιδόρπιον ὕδωρ, 
.. Δ / / 

Νηϊάδων δὲ φάλαγγας ἀπεστυφέλιξεν ἐναύλων. 
, ΄ 1 ω καὶ βυθίῳ στείχουσα βατὸν ῥόον ὕδατι πεζῷ, 

ἀβοέκτοις µελέεσσιν ἀσάμβαλος ἵστατο Νύμφη 

ΛΝηϊὰς ὑγροκέλευθος" ἁμιλλητῆρι δὲ ταρσῷ 
/ ῃ / / { 

κούρης παλλομένης παρὰ διψάδα πέζαν ἐναύλων, 
, { ’ ν -”ω 

σφίγγετο πηλώεντι πεπηγότα γούνατα δεσμῷ. 
/ λ] ΄ 3 λ / 3 ΄ 

µαιγοιιένου δὲ γίγαντος ἰδὼν πολύμορφον ὀπωπήν, 
/ / , ; 

ταρβαλέος σύριγγά γέρων ἀπεσείσατο ποιµητ; 
, ῃ ο λ Δ ση - ο Β 

γύσφι φυγών" ὁρόων δὲ πολυσπερὲς ἔθνος ἀγοστῶν, 
.. ε) / ων ώλ Επι αἰπόλος ἀστήρικτον ἐπέτρεπεν αὐλὸν ἀέλλαις 

ν. 44, Τοτι. ἀρχτώαις, οἄείετιπα θοΗ1τ. 9Ίπθ ε 8Ιῇ5ΟΓ. 
γ. 47. πεδοτροφέων 6011. ν. 5. τ΄ ὄρνιώ. εἀῖιι. 
ν. 61. ὤκτειρε δεί. 9ἵ1θ ε 6ΙΙΛΒΟΓ. 

γ. 90. εκόνισσε εἀΙτι. ἐκένωσε ἀεάΙι Ομ. οξ. ἴαππθι Υ, 7δ. γ. 8. 
ἑραύλῳ εα1τ. 

ν. 56. ἀσάνδαλος ο, ϱν. 564 Ο0οἆ. ποδίτιαπ Ἠαρεί, ἰεδίε Γαὶῑς, 

αἱ ο. 2. 
γ. 9δ, πέτραν εναύλ. οὐ ιτ. πα. Ότι, 

Το]. {. - 

4. 



66 

ΝΟΝΝΟ2 

᾿ ͵ , μ : ἐν 
οὗ σπὀρον ἀμφεκάλυψε πέδῳ: τάλαεργος ἀροτίβύς, 
ε Γ 9 ' . { { ρω 
ῥαίνων ἀρτιχάρακτον ὀπισθοβόλῳ χθόνα καρπῷ : 

39 λ ’ / ; . 

οὐδὲ  Τυφαυνίης παλάμης γωμµήτορι καρπῷ 
1/4 3 ΄ [4 / 

αὐλακα τεμχομέγην ἐνοσίχθονι τάµνε σιδήρῳ, 

ἀλλὰ βύας μεθέηκε' γιγαντείῳ δὲ ῥελέμνῳ 
ς» οσο ’ ; 

σχιζοµένης κεγεῶγες ἐγυμνωύησαν ἀρούρης 

καὶ διερἠν φλέβα λῦσεν: ἀνοιγομένου δὲ ῥεέθρου, 

χεύμασι πηγαίοισιν ἀνέῤλυε γέρτερος αυλών, 
9 , ΄ ΄ ς η «/ 
ἀσκεπέος δαπέδοιο :χέων ὑποκόλπιον ὕδωο. 

καὶ σκόπελοι ῥίπτοντο:. χαραδραίοις δὲ ῥεέθροις 
Ξ- , ” ; / 

περόὔεν πίπτοντες, ἐγεκρύπτοντο «Δαλάσση, 
ε! μ ; Δ ΄ 

ὅ ὕδατα χερσώσαντες' ἄπο χθονίων δὲ βελέμνων 
. ασ ες ου ’ . ’ 

αὐτοπαγῇ ῥιζοῦτο γεηγενέων σφυρὰ νήσων: 
. 5 ὃν ω , ; 3 κά 

δένδρεα δ αὐτόπρεμνα μετωχλίσθησαν ἀρούραις, 
φ. αν ’ |) . . 

και ὀαπέδῳ Πέσε καρπὀς ἄώριος, ἀρτιθαλῆς δε /, 
ρω 9. / « ν .] , 

κῆπος ἀῑστωθδη, ῥοδόεις ὃ᾽ ἀμαθύνετο λειμωφ. 

5ο καὶ Ζέφυρος δεδύνητο, κυλιγδοµένων κυπαρίσσων 

αὐχμηροῖς πετάλοισι". φιλοῦρήνοισι δὲ μολπαῖς 

αἴλινα Φοίβος αειδε,. δαϊζομένων ὑακίγδων, 

πλέξας πέγῦιμον ὕμνον: ᾽ἀμυκλαίων δὲ κορύµβων 

κοπιοµένῃ πολὺ μᾶλλον ἐπέστεγε γείτονι δάφνη- 

κεκλιµένην ὃδ᾽ ὠρθωσεν ἑην πίκυν ἀχνύμενος Πάν: 

καὶ Ἠορίης μνησθεῖσα, φερέπτολιν τθίδα νύμφην 

ν. 60, {ου νωμ. παλμῷ Ἰεσεπάμτι. οἱ πλ] οεκοϊα(ε, 56116113 

δεί: ἴἵονταιι αι Εγρμομίς τααµίρις δοἱδδανα, πολι αππρ] τις ατα- 

Ἠο εομάειο αστίεο]α. ἴι 6. 2. πια]ο καλάµης Ἱερίας, 

ν. 68. Ἠλοάσπιαπας τειρομένην. 

γ. 7ο. ῥεέθρου ελα. ᾷερέθρου Οσα. 

Υ. 77. μµετωχλήσὔησαν ϱᾱ, ῥε. οπιοπά, {μι εᾱ, 5, α Ἐας. 10. ἵ, 
α ρούρης. 

ν. δ4. κοπτοµένη ε. Ῥτ. αιπ, Ἐα]ις. 

ν. 86, Όσα. ἀεάίί Π{ορίην. 
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4ΓΟΝΥΣΤΑάΚ.ΩΝ: Ρ. {1 ὦο 

΄ ον { 

τεμνοµένῃ Πλαυκῶπις ἐπεστονάχιζεν ἐλαίῃ' 
αλα ΤΠ ὦ' δά ., ς ς αν - ’ 
καὶ Παφίη δάκρυσε, κογιοµέγης ἄνεμώνης, 

ι ; / πο ν 
πυκνὰ δὲ µυροµένη Καλύκων εὐώδεα χαίτης, 

.ό ς Δ αγ λ , « σω 

βόστρυχον ἁῤρὸν ἔτιλλε, κογιοµένου ῥοδεῶνος" 
Δ ἥ 5 ΑΛ 4 - ’ / αἲτ 

καὶ στάχυν ἡμιτέλεστον ὁλωλότα µύρετο πώ, 
; σω ΄ ’ ον /ςο υ 

µηκέτι κῶμον ἄγουσα ὥαλυσιον' "4δρυάδες δὲ 

ἥλικες ὠδύροντο λιπόσκια δένδρεα Ἀύμφαι. 
-- 94 / ο. , / 

λαίΐ τις ἐὑπτόρθοιο διχαζομένοιο κορυµβου 
ιά 5 ν Δ 3/ 

σύγχρονος ἀκρήδεμιος “ἁμαδρυὰς ἄγῶορε δάφνης ' 

ἐκ πίτυος δὲ φυγοῦσα ῥατῷ ποδὺ παρθένος ἄλλη 
3 } ρα τρ } ]λ ὃ , ζίΑ . ; 

ἀγχιφανῆς ὀγύρευσε µετηλυδι γείτονι Νύμφη 
, [ή ς -” { 

«αφιαίη φυγόδεµνος -ἡμαδρυᾶς , εἰς δρόμος ἔστω" 
β / .- 3, ν ων { 

ἀμφοτέθαις, µη Φοῖῤον ἴδηςᾳ, µη 1Π1ᾶνα φοήσω. 
ας -ά Το ΄ 9 η ὰ λ { 

ὑλοτόμοι τάδε δένδρα παρέλθετε, μὴ φυτὰ 4άφγης 

τέµνετε δειλαίης τετµημκένα". φείδεο, τέκτων, 
ς 9 / ω ΄ “ς / / 

ὑλκάδα μὴ τελέσῃς, πιτυωδεα δούρατα τέµτων, 

μὴ ῥοθίων φψαύσειε Φαλασσαίης -«4φροδίτης. 
ή { / 

καὶ, δρυτόµος, πυµάτην πὀρε µοι χάριν, ἀντὶ κορύµβων 
κ ΄ μα / η ς ΄ σω 

κόπτε µε σοῖς πελέκεσσι, καὶ ἡμετέρου διὰ μαζοῦ 
ο Ε] { { Ν 3 { 

πἢξον ἄνυμφευτοιο σαόφρονα χαλκὸν «4δήνης, 
/ ή ἃ ’ ων ῴώ. 

ὄφρα Φάνω πρὸ γάµοιο, καὶ 4ϊδι παρθένος ἐλδω; 
’ των ΄ « , τά ’ 

εἰφέτι νῆϊς Ἔρωτος, ἅπερ Πίτυς, οἷά τε ἄάφνη. 
κ) ο « λ ό9 / ΄ 6 φαμένη πετάλοισι γόθην ποιήσατο µίτρην, 

καὶ χλοερῷ ζωστῆρι Ματέσκεπεν ἄντυγα µαζου 

αἰδομένη, καὶ μηρὸν ἐπεσφηκώσατο µηρῷ ' 

γ. 02. ἄδρισάδες εᾱ. ϱν. επιθιμὰ, Ἐαἶκ. εἰ Οα1:, 
ν. ϱὗ. σύνδρομος οὐ. 6ἱ ἵι Ἠπ. νο. «{άφνις ος. 2. 

ν. 1ο1.. δειλαίας εἀϊΗ. ἂε ἰμοενίιαιε νου. 56ᾳ. ἀπλίιος αν βε- 
βιηµένα 2 

ν. 106. µέσοις θᾱ, ϱι. μαζῶ εᾱ. 2: 
νε 109. ἀπερπίτις -- δάφνης εἰ. ϱτ. εἴιθαδαϊα α Έα]. 

ςο 
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ΝΟΝΝΟΥ 

Έλ ’ 3 φ , ς / σος 
ἢ δὲ µιν εἴεορόωσα, κατηφέα θήξατο φωνην 

’ η) 3 { { ο Έ 
ΤΙαρΨΦεγίης ἔμφυλον ἔχω φόβον, ὅττι καὶ αὐτη, 

5 / -- ΙΑ -/ , 
ἔκ δάφνης γεγαυῖα, διώκοµαι οἷά τε 4άφνη. 

οδοι-ᾱ / ; , 
πῆ δὲ φύγω; σκοπέλους ὑποδύσομαι: ἀλλὰ κολώνας 

Π / , , 

ῥιπτομένας ἐς Όλυμπον ἐτεφρώσαντο κεραυνού, 

καὶ τροµέω σέο Τ]ᾶνα δυςίµερον, ὃς µε χαλέψει. 
, ς .{ , λ πα υ 

ὡς Πίτυν, ὡς Σύριγγα: διωκοµένγη δὲ καὶ αὐτὴ 
[ή ΄ ιά -, ” 

ἄλλη δευτερὀφωγος ὀριδρύμος ἔσσομαι Ηχω. 
’ .. ΄ ῃ σω ἃ 

οὐκέτι ταῦτα κόρυμβα µετέρχοµαι" ἡμιφανὴ δὲ 
λο [ή Δ , ο 1 

ουρεα ναιετάω μετὰ δέγδρεον, ἠἦχι καὶ αὐτὴ 
ω [4 ’ 3 Δ , 

”ρτεμις ἀγρώσσει φιλοπάρθενος: ἄλλὰ Κρονίων 
ο” [ή ’ “/ - 

Καλλιστοῦς λόχε λέκτουν. ἐς “4ρτεμιν εἴδος ἀμείψας. 
ε͵ 3 το Π ιά Γ ” 

ἵξομαι εἰς ἁλὸς οἴδια" τί µοι γάμος; ἀλλ ἐνὺ πύντῳ 

᾿Αστερίην ἐδίωκε γυναιμαγέων ᾿Εγοσίχθων. 
ος ’ ᾽ κο ης , λ , 

αἴθε λάχον πτερὰ κοῦφα". δι ὑψιπόρου δὲ κελευθου 
, ΄ ’ ον / 

Περίοις ἀγέμοισι συνέµττορον οἴμον ὁδεύσω" 
, , η ’ / 3 

αλλὰ τάχα πτερύγων κεγεὺς ὄρομος., Όττι Ίυφωευς 
πν { α 3 ιά αΑ/ 

ἠλιῤάτοις παλακῃσιν ἐπιψαυει γεφελόων | 
3 λ / σος, ’ το 3 ΄ 

εὖ δὲ γάμοις ἀδίκοις µε βιήσεται, εἶδος ἀμείψω, 
| 3 ; Ἁ ον ον. λ ηλ, 

µίξοµαι ὀρνίθεσσι, καὶ ἱπταμέγη φιλοµήλη, 
ασ / ον 3 

καὶ ῥόδον ἀγγέλλουσα καὶ ἀνθεμόεσσα» ἐέρση», 
3 . , ΄ ’ 

ἔσσομαι εἰαρινοῖο φίλη Ζεφύροιο γελιδώτ, 

φθεγγοµένη, λάλος ὄργις, ὑπωροφίηῆς µέλος ἡχοῦς, 

γ. 112. παρθενίας εἰ. Ῥτ. ποδῖτ. Έα]. ἀεά. υ. 115. πῆ ει. 

ν. 117. χαλέψη οὐίτ. 

Υ. 1109. ερίδροµος οἱ. ὭῬν. ερεδρ. θᾱ. 3. ὀρειδρόμος Ἐαὶκ. {πι 
εομλεοιῖ. ερίᾷοομος ἀευίᾳ. Χ. Ὁ: αρ. Ψἱοῖς. 

ν. 121. Ίχι οτι. 

ν. 124. ἱ τεςῖο θυπ οπρίο, δοΊρετο ἀεῃιῆξ: τί µοι σόλος; ἵι 

πιατο {ηβίαπα: Ἠθήας θυἷπι Βαοίαςδ επτος απῖ ππθο. 
γ. 101. ὀρνιθέοισι εἰ. ϱι. ὀρνιθίοισι οὐ. 960. ἑπταμένη φιλο- 

µήλη αιιρας. ϱΟοτνενίί Ηοτιπανας. ὀρνέθεσσε Ίαπι Π]ιοάσπιααας. 



Ἰ4ΙΟΝΥΣΓΗΚΩΝ Ρ. ΠΠ. ὅσ 

σ- ᾗὉ ρω / ή 

156 ὀρχηθμῷ πτερόεντν περισκαίρουσα καλιήν. 
ου λ / ΠΙρύκνη» πικρὰ παθυῦσα, σὺ μὲν σέο πενθάδι μολπὴ 

ο) / «Ἡ Αὶ ο ας ερ) / / 
υἱέα δακρύσειας: ἐγὼ ὃδ᾽ ἐμὰ λέκτρα γοήσω. 

ο. ω ’ ο / / [ή 

Ζεῦ ἄνα, μὴ τελέσης µε χελιδύνα, µή µε διώξη 
μον 1 / , ο”. / 
καὶ Τηρεὺς πτερὀεις, κεχολωμένος οια Γυφωεύς. 

, 5 1) / μ..» 9 9 / , 
140 ἄηρ, οὐρεα, πὂντος ἀγέμβατος: ἐνδὸθι γαίης 

/ ς [ Ε] ΄ 1 ο 

κούπτομαι" ἀλλὰ γύαντος ἐχιδναίων ἀπὸ ταρσῶν 

ἰοβόλοι δύνουσιν ὑπὸ γθόνα φωλάδες ὕδραι. 

εἴην ὑγρὺν ὕδωρ ἐπιδήμιον, οἵἷα Κοιμαιθω, 
/ ς / πατρῴῳ κεράσασα νεὐθῥυτα γεύματα ῥείθρῳ" 

5 σ Ν Γρ ρω { 145 ουκ ἐθέλω παρὰ Κὐδνον, ὃδι προχοῆσι συνάψω 
οω ν { εν. παρῦενικῆ» δυζέρωτος ἐμὸν φιλοπάρθενον ὕδωρ. 

ω. Φ) Φα. μι ᾱἩ ο ΛΑ ; 
π] δὲ φύγω; Ἰυφῶχι µιγήσοµαε; ἀλλὰ λοχεύσω 
. - ς - - ο. 
ἀλλοφυῆ πολύμορφον ὁμοίίον υἷα τοκῇῆϊῦ. 

»” , ”/. , ' 

εἴην δένδρεὀν ἄλλο, καὶ ἐκ δρυὸς εἰς δρύας ἔλθω, 
Ὕσ/ Δ ο) ή 3 Δ Δ ’ 

190 οὔγομα παιδὸς ἔχουσα σαὀφρανος" ἀἄντὺ δὲ «άφνης 
ν ας Ὃν / 3 “ 3/ ε) / 

μὴ Μύιῥης ἀθέμιστον ἐπώνυμον ἔριος ἀκούσω. 
Δ / ν ο» { 3 - ναὶ, Λίτοµαι, παρὰ γεῦμα γοήµονος ᾿Ἠριδαιοῖο 

εἴην Ηλιάδων καὺ ἐγὼ µία" πυκνὰ δὲ πέπψω 
.”/ [4 

ἐκ ῥλεφάρων ἤλεκτρα: φιλοθρήνοις δὲ κορύμβοις 

155 γείιόνος αἰγείροιο περίπλοκα φύλλα πελάσσω, 
/ σε) πο ΄ 

δάκρυσιν ἀφνειοῖσιν ἐμὴν στενάχουσα πορείην" 

οὐ γὰρ ἐγὼ Φαέῴοντα κινύρομαι. ἵλάθι, δάφνη, 

αἰδέομαι φυτὸν ἄλλο μετὰ προτέρης φυτὸν ὕλης. 
πα ς τα Φον βὶ , 3/ λ αμ 
ἔσσομαι, ὡς Νιόβη, καὺ ἐγὼ λίθος, ὄφρα καὶ αὐτὴν 

γ. 144. πατρώων ὰ. ν.χ. μύθων οὐῖτι, βίο 588. 

ν. 1405. Φίο Ἠθεππαμμας. Ἐκ. ὅτι. 
γ. 147. πῆ εὔτιι. 

ν. 192. νοήµογος οτί. 

γ. 150. ὄφρα δὲ οἳ ν. 5. ἐποικτείρουσιν οᾶ]τ. ὄφρα κέ μ᾿ αὖτ. 
Χ. Ὀ. αρ. Ἠ]οίς, τευίαν ή. Ὀέ 1ο, εἰίαμι Βἰιοάοιααυνας. 
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ΝνἍ ϱ ἣν ΝΟΤΗ 

; να εδω λαϊνέην φτενάγουσαν ἐποιπτείρωσιν ὁδται : 
{ , / ε; / 

ἀλλὰ »ακογλώσσοιο τί µοι τύπος; ἵλαῦι, «{ητώ: 
ευ ει / / 3/ , 
ἐθῥέτω αἰνοτόκοιο Φεηιάχαν ονομα γύμφης. 

Δ μ. ; λ / 4 

Ἡ μὲν ἔφη: Φαέθων δὲ πόλον διγωτὸν ἑάσας, 
σι ΄ ” ’ ’ 

εἰς δύσιν ἔτρεπε δίφρον" ἀναθρώσκουσα δὲ γαίης, 
σοω ας 3 / Αα λ 

ὑψιτενὴς ἅτε κῶνος, ἐς ἠέρα σιγαλέη νὺξ 
3. { ο 

οὐρανὸν ἀστερόεντι διεχλαίχωσε χιτῶνι, 
ῃ αν) / λ ; 

αἰθέρα δαιδάλλουσα. καὶ ἀννεφέλῳ παρὸ Νείλῳ 
α / Δ [ή 

ἀθάνατοι πλάζοντο" παρ ὀφρυόεντι δὲ Ταύρῳ 
/ / 3 ιά ιά μ] ρω 

Ζεὺς Κρονίδης ἀνέμιμνεν ἐγερσιμόθου φάος ᾿Εοὺς. 
Νὶ 5. Δ α/ 4 λ δὲ ’ 3 Ὀλ { 

Όξ µεν εην' φρουραι ὁὲε περιστιχες 1σαν υμπον 
ς Δ Δ { λ κά ς ο. ’ 
ἑπτὰ περὶ ζωνησι, καὶ, οἷά περ υψοῦι πυργων, 
.”, 5. ! , π/ 

ἔννυχον ην ἀλάλαγμα": βοὴ ὃ᾽ ἑτερόθροος ἄστρων 
3 , , { ε) οω 

ἀμφιλαφὴς πεφόρητο, καὶ ἀξογίης κιύπον ἠχοὺς 
. ἃ "μα [ , , 

ἔκ Ἀρονίης ῥαλβῖδος ἐδέχνυτο γύσσα Σελήνη 
/ ολ Β] ; / 

παὶ νεφέων στεφανηδὀν ἐπασσυτέρησι καλύπτραις 
3 λ 3 Γ.. ’ ο / ιά 

οὐρανὸν ἐφράξαντο φυλάκτορες αἴθέρος μ2ραι, 
3 ῃ { Δ 

ἀμφίπολοι Φαέθοντος: ἄσυλήτων δὲ πυλάων 
9 / 3 [ή .] ΄.. Ε) . 

ἀστέρες ᾽4τλάντειον ἐπεκλήηΐῖσσαν. ὀχῆα, 
ΓΙ ΄ η Ας ηλ ’ σα [ή 

μὴ Άοχος εἰςέλὼησι πτόολον, µακάρων ἀπεόγτωγ. 
ϕ α 1 , 3 ο ος, ; σα ω 

ἀντὶ δὲ συρίγγων ἐνοπῆς καὶ ἐὔθήμονος αὐλοῦ, 
Ε] / ΄. ’ ο ἐνγυχίαις πτερύγεσαι µέλος σύριζον ἄῆται. 

- , . { η / αἰθερίῳ δὲ δράκοντι συνέµπορος -«4ρμάδος ἄρμτου 
σα 3 , [ιά 

ἐννυχίην Τυφῶνος ἐπήλυσιν ὑψόθι λεύσσωχ, 

γ. 102. πολὺ δινωτὸν ελάσας θἆ. Ῥχ. παλινδίνητον ἑλάσσας «ο, 

2. ϱ Έα]. οοµΙ. ο. 1. 204. Ν. Ὦ. αρ. ὙΠ]οί. πόλον δινωτὸν 
ἐλάσσας φομ. «Πόλον οἰίαιι Β]λοζοπιαυπας οοπἰθοῖῖ, 

Υ. χΤο. {οχί. περὶ-στίχας. 

γ. 174. Ἀρονίας εδ, επιευανίῖ απι Ἠ]λοᾶοια. ν. 9. ἐπασου- 

τέραισι εβεά. 

ν. 170. εἰςέλθησι πόλιν εὐᾷ. πόλον ἱηνονίι Ἐας. 
ν. 192. επίλνσιν εᾱ. ϱτ. λεύσων πίτας. 1, οογχγοχίτ Εα]ῖς, 



4ΤΟΝΥΣΙ4ΚϱΝ 1. 7]. ὅ9 
σ/ 9 ΄ / 9 { ιά 

ὄμμασων ἄγρύπνοισι γέρών ἐφύλασσε. βοώτης: 
- ; { εχι { {γι 3 

155. ἀντολίην ἐδύκευσεν Εωςφορος.,. «'σπερος ἀστὴρ 
’ ’ λ 9 / ε. 

ἑσπερίην: Νοτίας δὲ λυπὼν ἰΦύντορι τόξων, . 
3 Δ , / ο μρ. Ἰ 
ὀμβρηρᾶὰς Ἠορέαο πεύλας περιδέδροµε .ηφεύς, 

: λ Ν / Σ ο ἃ / η 3/ 
καὶ ώς πάντοῦεν Πεν, ἐπεὺ φλόγες αἴθοπες ἄστρων, 

καὶ νύχιου λίαν. ἀκοιμήτοιο Σελήνης, 

190 ὥς δαΐδες,᾽ σελόγιζογ:.. ὄελλήεντι δὲ ῥύμβῳ ' 
{ .) 3 ΄ 3/ 

πυπνὰ διαῦθώσκοντες ἅπ' αἰδέρος ἄκρον Ὀλύμπου..., 

στερεό ἀϊμτῆρες ἐπέγθαφον ἠέρα πυρσῷ, 

δεξιτεροὺ. Ἀρογίωνι: Μυῤιστητῆοι δὲ παλμῷ 

πυκνὰ διαϊσσουθα. χαρασσομµένων. γεφελάων 
) / ὡς ὅ πα μη ; λ ς ὦ 100 ἄστεροπὴ σκίρτησεν: ὠμοιῤαίῃσι δὲ ῥυπαῖς 

{ δα / α/ ”, 

κρύπτετο καὶ αελύγιζε παλίγδρομος ἄσιατος αἴγλη, 
/ ρω Δ ς/ 

καὶ πλοκάµους. πλεκτοῖο πυρὸς βοτρυδὺν «ἑλίξας, 
/ .. ά ’ 

φέγγεῖ. λαχνήέντι σέλας τρήχυνε κομήτης. .. 
ν 2, / Β / - λε 

καὶ δοκίδες µάρµαιρον. ἐπήλυδες, οἱὰ δὲ μακραὺ ... 
3 [ή ’ λ ) / .. ο 

900 Περοθεν τανύοντο. δοκοὺ δολιχἠρει πυρσῷ, 
η /ς, [ 5 ο 3 ” λ Π ) 

Ζηνὺ συναιχµάζοντες'. ὑπ ἀκτίνεσσι. δὲ. λάµμπων 
Ε) ΄ / 3 ἴ/ . ”’ 

ἀντιπόρου Φαέῴφοντος, ἑκάμπτετο, σύγδρομος. ὀμβρῳ, 
3/ ; { ; 
Ίριδος ὄγκυλα κύκλα πολύχροος ὀλκὺς ὑφαίνων, 

Ν [ ς Ὄος ν κ Α 
χλωρα µελαινομένω, ῥοδοειδέὶ λευκὰ κεράσσος. 

Σ λ. / ε/ 7 206 λαὺ «4 μουνωθέντι παρήγορος  ἴκετο Δίκη, 
ῃ ν { / ηέρος. ἄκρα κέλευψα . διεγράψασα πεδίλῳ, 

“ητοὺῦς εἶδος ἔχουσα, «καὶ. ὁπλίζουσα τοχ]α»., 
ή { / ος ἳ [ή 

ἀντιτύποις στοµστεσσυ πολύτροπον ιαχὲ φωγγ Ἰ 

ν. 1896. 9. γότια --- Βορέας εἆ, ρτ.. ομμομὰ,, Τα]. Ῥοσϊει]ι5 οαξ- 

Ίαπα Οαμἱ6Υ, ο, 

γ. αμ δεξιτερῇ οτε. να ας . 
108. κοµήτας εἀλτ. οπιεηιίαν1ῖ {αι Ἠ]νοάομα. γ. 5. οἷα δὲ 

(μακροὺς εοεάοµι. οἷό τε μακροὶ νοἰαῖι Ν. Ὦ. αρ. Νοῖς, ἐπείλυ- 

δες εοἀ, ν. οἆ. ϱε. α.Γαἰκ. ομιον,, ζακραὶ Πλούσια μις, Ἀ 

ατοῦς φοῦ, μουνού έγτι εἰ, ϱν. οι, Εα1.. 



48 : ΝΟΝΝΟΥ 

ρω ω { ε/ η 

Ζεῦ ἄνα, σῶν τεκέων πρὀµος ἵσιασο" μηδὲ νοήσω 
/ ο { 9 , 

210 μιγνυµένην ῦυφῶνι γάμων ἀδίδακτον {δήνην" 
; ’ ’ , 

µητέρα μὴ τελέσειας ἀμήτορα" μαρνάµενος δὲ 
5 ι , / γ/ 5) Π 
ἀστεροπὴν κούφιζε, σελαςφόρον ἔγχος Ὀλύμπου, 

ἀ , { Δ Γδ - ες» ” ,Ὁ 

καὶ γεφέλας συνάγειρε τὸ δεύτερον, ὑέτιε Ζεῦ: 

Ίδη γὰρ σταθεροῖο τινάσσεται ἕδρανα κόσμου 

Ἰερσὺ Ίυφαονίησιν' ὑμύζυγέων δὲ λυθέντων 
/ ’΄ ολ ’ ο... { 

στοιχείων πισύρων, ἠρνήσατο λήϊα πω" 
ε/ .ω / η ο Ἅ / Γ 3 

Ί]ῥη λεῖπε κύπελλον" ᾿"4ρης δ᾽ ἀπεσείσατο λόγχην 
ς ρω ες { μ.4 , 9 ./Ός 3 /{ 
Γομῆς ῥάῤδον ἔθηκε' λύρην δ ἔθῥιψεν ᾿ἀπόλλων, 

, τα / 
καὶ πτερόεις πεπότητο, λιπὼν πτερύεντας ὀϊστούς, 

ἰφ -- ον 

τς. ώ. ΄ / / 
320 εἴἶδος ἔχων κύκνοιο" τελεσσιγάμου δὲ Φεαίνης 

σ/ / 3 / 3 / 

ἄσπορος ἔπλετο κὀσµμος ἄλωομένης ᾿4φροδίτης, 
|. ΄ δ᾽ ἀλύ λύ , ν ΄ Ἀ ! 

αρµονίης ὃδ᾽ ἀλύτου λύτο πείσµατα". νυιφοκόµος γὰρ 
’ .. αν πανδαμµάτωρ ἀδάμαστος Ἔθως Ὀρασὺς εἲς φόβον ἔπτη, 

Γε. . λ [ή ΄ πω 3 

τόξα Λιπὼν γονόεντα. καὶ ἠθάδα «{μνον ἑάσας, 
Δ { «/ 

2320 σὺς πυρύεις Ηφαιστος, ἀπειδέα γούνατα σύρων, 
. λ 3 , η, /{ . ε / οω 
ἆ βραδυν ἀστήρικτος ἔχει δρόµον. ἆ µέγα Φαῦμα, 

καὶ µάλα µου ποτέουσαν ἐποικτείρω σέθεν Ἡρην. 

ἡ ῥα τεὺς γενέτης πάλιν ἵξεται εἲς χορὸν ἄστρων; 

µή ποτε τοῦτο γένοιτο. καὶ εἰ Ἠιτηνὶς ἀπούω, 
3 πω ” { 360 οὐκ ἐθέλω Τιτῆνας ἰδεῖν κρατέοντας Ολύμπου, 

τν η Δ Ἡ / ’ ᾿ Δ / ο ἀλλὰ σὲ καὺ σέο τέκνα" σὺ δὲ κρατέοντι κεραυνῷ 

᾿ἀρτέμιδος προμάχιζε σαόφρονος. ἡ ύα φυλάσσω 

ν. 3090. Ζεὺς εἁ1τῖ. οπιοη(ανίτ Ίαπι Β]μοᾶοια. ἵστατο οᾱ, ϱν. αιοᾶ 

ῥορίρτίας ο 0ο. τπατ, Εας, 

γ. 216. ληΐδα εα[ττ. 
ν. 224. ἑάσσας θἁΠι. ιιδιταίο 6Υ1ΟΥ8. 

γ. 226. βραδὺς εαά(ττ, 

ν. 227. κοτέουσεν -- Ἡβην εἰ. Ῥν. κοτέοτσιν, --- «βην εᾱ. 2. 

ε Εα]κ. οομΙ, ποδίταπα ἀερείις Θοαμς, εἴ ΕΙοάοιιαππο, 

Υ. 223. ἀκούσω επ. εμιεπάανῖ απῖε πιε Ὑ. Ὁ. αρ. ὙΠ]οῖς, 
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4ΠΟΝΥΣΙΓΑάΚ.ΟΣΝ΄ Ρ. 1, 

λ ο Ρ ν 3 / / παρθενικὴν ἀνάεδνον ἀναγκαίῳ παρακοίτη; 
ας ΄, 1/ 5 « / 

ἡ ῥα τόκου ταµίη τύκον ὄψεται; Ἡ ῥα τανύσοει 
τά) 3 ; / λ αλ / 91 / 

χεῖρας ἐμοί; ποίην δὲ καλέσσοµαι /Γοχεαίρῃ 

ἵλαον Εἰλείθυιαν, ὑτ Ειλείθυια λοχεύσει ; 

Ὄως φαµένης, σκιοειδὲς ἑὺν πτερὺὸν Ύπνος ἑλίξας, 
1) 3 , «/ / Ρ] 1 , 

εὔνασεν ἀμπνείουσαν ὕλην φύσιν' ἀλλὰ Νρονίων 

ἦν τότε μοῦγος ἄὔπνος. ἐφαπλώσας δὲ Τυφωεὺς 

γωθρὰ βαρυνομέναις ἐπερείσατο γῶτα χαμεύναις, 

πλήσας μητέρα γαϊαν' ἀνοιγομένοιο δὲ κόλπου, 
/ / 5] 

χάσµατι κοιλαίνοντο σεσηρότι φωλάδες εὐναὶ 
ε) / 3 Ν / / 

εἰς χΦόνα δυοµένοισι» ἐχιδναίοισι καρῇγοις: 

ἠελίου δὲ φανέντος ἀπὸ γλωσσῶν, ἀπὸ λαιμῶν 

εἰς ἐνοπὴν πολύπηχυς ἐπεβρυχᾶτο Τυφωεύς, 

Ζῆνα µέγαν καλέων' βλοσυρὴ δέ οἳ ἵκετο φωνή, 

ῥιζυπαγὴς ὃθι πέζα παλίµπορος «λκεανοῖο 
/ / 3/ { τέτραχα τεμνοµένην περιῤόλλεται ἄντυγα κόσμου, . 

-. / Δ ε/ : Π ; , ζωσαμένη στεφανηδὸν ὅλην χθόνα κυκλάδι µίτρη. 

φθεγγομέτου δὲ γίγαντος ἄμειβομένη στίχα φωνῆς, 

παντοίη σµαράγησε, παὺ οὐ µία σύνΏροος ἠχώ. 

τοῦ δὲ κορυσσοµένοιο φυῆς πολυειδέῖ μορφῇ 

ὠρυγὴ κελάδησε λύκων, βρύχημα Λεόγτων, 
Ε) σω ωῶ , ἀσθμα συῶν, μύκημα βοῶν, σύριγμα δρακόντων, 

πορδαλίων Φρασὺ χάσμα, κορυσσομένων γένυς ἄρκτων, 

γ. 254, τανύσσῃ εἴ ν. 226. λοχεύση εἀτ. 

ια] 

ν. 308. εὔνασε καὶ πνείουσαν οά]ιι. εὔνασε πεκμηυῖαν Ομα. Τθηίαϊ, 
γ. 244. εἰεσαπῖευ Ἠμοάοπιαππιις εὐγλώσσων. 

ν. πά7. {οτι. παλιµπόρου «Ω.. | 

γ. 40ο. Βὶο ΗετιπαμαΠδ, ἀμειβομένης οὔτι, 

γ. 301. παντοίην εί. ϱν. φαού θπιθηάαέιγ νι οᾱ, 3. α Εα]ῑς. οἱ 
ϱαμῖ. γ. 9. τοῦδε εώ1ιί. 

γ. 200, γένυν εκτ. 
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ραρευ 407. ̓ ἀπειλήτειρας ο. νε. ομιομά, Ρας. 

τν] 3δ9:. μασάσμέναις οὐ ΙΕ. επιοπά, οσα, 

ΝΟ ΝΙΝΙΟΤΥ 

ω ή. / , « , δα σε 

λύσσα πυνῶν: μὲσάτη δὲ γίγας βροτοειδέ µορφὴῇ 
Ἶ ; ς νὰ 3 Ἱ 

Ζηνὸς ἀπειλήτειραν ἀπεῤῥοίῤὂησεν (ωήν" 
α 

-- Λ Δ .. . [ή ’ 

Χεῖρες ἐμαὺ, «4ιὸς οἴκάν ἀράξατε, πυθμένα «κόσμου 
5 

΄ Δ / ὁ ͵ α 

σείσατε σὺν µακαρεσσι, Μαἲ ἀὐτοέλιμτον Ολύμπου 
Γ.. - ν ου, λ . ΟΩ. / .) λ -- 

κύψατε Φεῖον ὀχῆα, καὶ αἰθερίης ἐπὶ γαΐαν 

κίονος ἑλκομένης, φυγέτω δεδονηµέχος Ίτλας, 

ἄντυγα ὃ' ἀστερόφοιτον ἀποθῥίψειεν Ὀλύμπου, 
ῃ / «/ { .) 4! Ρα. 

µηκέτι. δειμαίνων. ἕλικα δρόµον οὐ γάρ ἑάσω 
- ῃ / ςλ ε /{ 
ὤμοις ««λλιβομένοις κπυρτουµενον υἱὸν. ἀρουρης, : 

αἰθέρος ὀχλίζουτά παλι δίνητον ἀνάγκην ον 

ἀλλὰ θεοῖς ἑτέροισιν. ἀτέρμονά φόρταν ἑάσας, 
ιά { σας ας ] 

µαρνιάσθω µακάρεσσιν, ἀἄναφῥηξειε δὲ πέτρας, 
. 7 / . ὸλ.. ’ ΓΑ 1/Η 

τρηχα΄ έοις βελέεσσιν ὀΐστευων πόλον ἄσιρων,: - 
ιά ΛΑ) ς. [ὸ / λ 

ὃν πάρος ἠέρταζεν: ἱμασσάμεχαι δὲ κολώναις, 
’ / / . Ξ 

ταρβαλέαι φυγέτωσαν ἀνάλκιδεα: οὐρωνὸν Ἓλφαν, 

δμωΐῖδες. Ἠελίοιο.. σ-- ον νι δὲ λαῤοῦσαν, . 

ῆέρι μίξατε  γαϊαν, ὕδωρ πυρὶ, πόντον Ολύμπῳ. 

καὶ πυσύρων  ἄνέμων. τελέσω. δούλειον ἀνάγκην, 
/..ἱ , ν΄ 3 ῃ τή 5 / ιο 

µαστίξω Βορέη» κλογνέω Ἀότον ,. Έυρον ἵμάσσω, 
κ ους λλ α ν. , / 

καὶ Ζέφυφον πλήξαιµι; καὶ ματι Φύκτα κεράσσῳ 

χειρὺ μι καν γνωτὸς. ἐμὸς πολυπίδακι Λαιμῷ 

Ωκεανὸς; πρὺς Όλυμπον ἄγων ὑψούμενον ὕδωφ.. - 
Ξ ᾿ , κ.ε , έ 

πέντε. παραλ]ήλων. πεφορηµένος. Ὀψόθι κύκλωμ, 

ἄστρα κατακλύσσειε, καὶ ὅδατι διψὰς ἀλάσθω 

 «δὲς «39 Ἕ] ΤΟ 

ν. 2609. ἐπὶ γάΐης οὐ. ος Β 

ν. 205. ἑάσσω θά]. ταὲ πιοκ νι. 306. 

ν. 200. εομίτα΄ Ἠβεοτ. οποιος. Εὐνήρεκκεί ὀχμάζοντα..΄ 

ν. 276, πτήξαιμι εᾖ. 2. 

ν. 279, κατακλύξειε εάϊα. επιομάανίτ 1άπ Ἠποάσπιανλμς. 
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ἄρκτος, ἅμαξαίοιο δεδυκότος ἵοτοβοῆος. 

ταῦροι ἐμοὶ, δονέοντες ἰσήμερον ἄντυγα κύκλων; 

αἰθέρι µυκήσασθε, χαρασσομέναις δὲν κεραίαις 

ἰσοτύπου φλογεροῖο περάατα ῥήξατε ταύρου: ο ο 

καὶ βύεο' ὑγρὰ κέλευθα µεταλλάσσωσι Σελήνης | 

δειδιότες. ῥαρύδουπον ἐμῶν μύκημα καρήνων" ο) 

καὶ βλοσυρῶν μέγα Ἱόσμα διαπτύξασα: γενείων "' 
π/ 3 ; 1/ / 

ἄρμτος ἀνοιστρήσειε  υφαοχὶς ἄρκτον Ολύμπου" 

᾽αἰθερίῳ δὲ λέοντι λέων ἐμὸὺς ἀντιφερίζων, ' ιο 
5. σω ορ { ’ 

ζωδιακῆς: ἀέκοντα µεταστήσειε κελεύθου" 
5 / Δ { . ω/ ΄. ς / 

ἡμετέρους δὲ δράµοντας ὄψις φοίξειεν ἁμάξης, : 
.) α, ϕ / ' Δ / 

ἀστεροπαῖς ὀλίγαις κεκορυθµένος. ἀλλὰ Φαλάσσης 
, / σα , / 

χύματα λυσσήεντα, λόφοι γδονὸς, ἄγκεά πήσων. 
/’ Ε] ; ο) 

φάσγανά µου γεγάασι, καὶ ἀσπίδες. εἰσὺ κὀλῶναυ, υ ος 

καὶ σκόπελοι Φώρηκες ἀαγέες, ἔγχεα πέπραι». 
ου ϕ ΄ ωΏ 

καὶ ποταμοὶ σβεστῆρες ἀκιδγότάτοιο περαυγοῦ... 

δεσμοὺς δ᾽ ᾿Ταπετοῖο. ΠΠοσειδόωγι φυλάσσω, 
3 4 -- { Π 9./. 

ἀμφὺ δὲ Ἀαύκασον ἄπρον. ἐύπτερος ἄλλος ἀρείων 
Δ ς {. Δ οἱ - 

αἰειὸς αἱμάξειε παλιμφυὲς ἧπαρ ἀμύσσων: τι. 
5 Π / ε ᾗέ ) 

Ηφαίστου. πυρὀεντος., ἐπεὺ πυρὺς εἴνεκα  κάμνει,'.... 

ἅπατος αὐτοφύτόιο Ἰαρασσομέγοιο,. Προμηθεύρτου ο) 

υἱάσι ὃ᾽ ἀντικέλευθον ἔχων τύπον Ιφιμεδείηο, 

κθύψω ἀλ εδ πλοκον υἱέα ΠΜαίης; ιτ (θύψω ἀλυκτοπέδησι περίπλοχον υἶέα Μαίης -- 

χαλκέῳ ἐν κεράµῳ πεφυλάγµένον, ὄφρα τις εἴπῃ νι. οὗ ἳ 

λύσας δεσμὸν Άρηος, ἐκεύθετο δέαμιος. Ἑρμῆφνι νι 

λυσαμένη δ ἄψανστον: ἑῆς σφρηγῖδα κορείηθν ον, η 
3/ 3 , 3 , / ασ Δ. , «ἄρτεμις ἁερίωνος ἄναγκοίη δόµαρ ἔστωρλν «Ον. τ) 

γ. 281. ἐμὸν δινέοντες ο. Ῥν. δινοῦντες 68. 5, ὁ ου, αις, 
ν. 384. µετωχλίσσωσι 68. Ῥτ. µετοχλίσσωσι: σού; Εαϊς, / ος. 1. 
Υ. 50”. φαίγανά εᾱ, ρε,  θιηόμᾶ. Ἔαλκ, ος Οδ ο Ἡ 

/ 



ΝΟΝΝΟΠΥ 

καὶ Ἰιτυῷ πελάσειε παλαίτερα φάρεα «4ητώ, 
3 { ς / / Ε) : 

εἰς γάμον ἑλκομένη βεβιημένον' ἀνδροφύνον δὲ 
ς / ’ ΄ 1”; / 

ῥωγαλέων σικέων γυμνουύµενον Ίρεα δήσας, 
« , ς ’ ... .. 510 κοίρανον ὑσμίνης κληΐσσοµμαι ἀγτὶ φονῖος 

2156 

320 

225 

55ο 

µείλιχον' ὀψιγάμῳ δὲ συναπιοµένην Εφιάλτη 
λα / κ.) { 2; ΤΙαλλάδα ληϊδίην φνυμφεύσομαι. ὄφρα γοήσω 

’ ΄ Δ 3 / 

ρεα ΑἈητεύοντα καὶ ὠδίνουσαν «4θήνην. 
- σ/ / , 

καὶ μογεροῖς ὤμοισι παλιγδίγητον ἀείψων 
η »/ 5 , - 

οὐρανὸν ἀτλάντειον, ἐλαφβίσσειε Κρογίων 
/, ς , λ ; κ. ως 3 / 
ὄρθιος, ἡπετέρων δὲ γάμων ὑμέναιον ἀκούση, 

ς , «/ , ο.) «/ 

ἕἷλον ὑποκλέπτων, ὅτε γυμφίος ἔσσομαι ΄Ἡθης. 
ε) λ 9 Ἡ 18. 3 { ολ πό ων λ 

οὐ μὲν έγω δαΐδων ἐπιδεύομαν' αὐτόματος δὲ 
λ .. / Ὃω ΄”. Γ) ᾽ Δ 

δαλὸς ἐμῶν ΘΔαλάμων στεροπῆς σέἸας, ἀντὶ δὲ πεύκης 

αὐτὸς ἐμοὺ Φαέθων ἰδίης φλογὸς ἀφάμεγος πρ, 
ο / ... ͵ .” 

χυμφιδίην τανύσειε Τυφωέῖ δούλιον αἴγλην, 
. , ο 9. / 3 ’ 

καὶ γαμίους σπινῷῆθας ἐπανῷ ύσσοντες ᾿Ολύμπῳ 
/ ν σω ρω 3 

ἄστέρες ἀστράψειαν, ἐμῶν λαμπτῆρες ἐρώτων, 
ε” » / ο ἃ ΄ 

ἀστέρες ἕσπερα λύχια" σὺν εὐθαλάμῳ ὃ᾽ ᾿ἀφροδίτη 

εὐνέτις Ενδυμίωνος, ἐμὴ Φεράπαια, Σελήνη 
’ / 3 [ό α ρω 

δέμνιά .µοι στορέσειε᾿ καὶ εἶ χρέος ἐστὺ λοετρῶν, 
/ 3 / 3 σε! 3 9 κ 

λούσομαι ἀστερύεντος ἓν ὕδασιν ΕΗριδανοῖο. 

ἀλλὰ «4ιὸς μετὰ λέκτρα Τυφωέϊῖ, κυκλάδες ὥ2ραι, 
μα. νο ος ο σδω ωϱ- οἱ ι σ ι 

πήξατε παστὸν Ἔρωτος: ἄπ᾿ 'Ὠκεανοῦ δὲ καὶ αὐταὶ 
Ν , ΄ { 1) / 

ἀπητὼ, «4θηναίη, Παφίη, Χαρς, -ρτεμις, Ηῤη, 
/ ον ; / εἷς. 

νυμφοκόμῳ Τυφῶνι κοµίσσατε συγγονον ὕδωρ' 

καὶ γαµίοις πλήκτροισιν ἐμῆς παρὰ δαῖτα εραπέζης 
ή Αα 

ἂντὶ «4ὓς µέλψειε Τυφωέα ᾖάτρις «ἀπόλλωγ. 

ν. 51ο, ληΐσσομαι ἄντιφονῆος οὐΠῖ. ειιειά. Ομ. 

γ. 515. ἐλαφρίζειε οάι. Ἐπιομάανί Ἡλοδομιάσ ως.) 

ν. 522. ἐπανθὑσσοντες εα1ϊ, ϱτ. ια. Εας. 

ν. 09ο, 4., 1ρη εἀ τι. οι, Ομ. 
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ο ΄ { Ξ ς ή 

οὗ ξείνου δαπέδοιο φέρω πὀθον" ἡμέτερον γὰρ 
- ων ι ς [ή 

Οὐρανὸν ἀστερόνωτον ἄδελφεον ἠνιοχεύσω, 
- . ση ὤ) / 

οὐρανὺν οἴκον ἔχων μητρωϊον, υἱέα γαίης. 
ῃ -ί ἕΕ ε) ο λ δ , 93 / ολ 

καὶ Ἀοονον ὠμήηστηθα το θευτερον εἰς φαος ἕλκων, 
Ε] ) / ’ γνωτὸν ἐμὸν συνάεῦλον, ἀπὸ γΘονίοιο βερέΌρου, 

/ 4 / 
λύσω δεσμὰ βίαια" παλιγὀστους δὲ τελέσσω 

ολο ’ ΤΕΙ ου σ , δὲ η ΄ 

αιύδεριους Ίιτῆνας, ομωροφίους θε κοµίσσω 
’ ΡΕ. π ψι α/ ΄ 

γηγενέας Κὐκλωπας ἐς οὐρανόν' ἄλλα δὲ τεύξω 

ὅπλα πυρός" πολέων γὰρ ἐμοὶ χρέος ἐστὺ κεραυνῶν, 
΄ 4 ’ . ὕττι διηκοσίησι, καὶ οὐ διδύµαις πολεμίζω 

λ ο ; ’ Γεν 3) / Δ χερσὶν ἐγὼ, Αρογίδη πανομοίϊῖος: ἀγτιτύπους δὲ 
, 3 { λ /.. / ο. 

κρέσσοχας ὀιιγόγους πολυφεγγέῖ µείζονι πυρσῷ 
ση, / / 

ἀστεροπὰς ἑτέρας γαλκεύσομαι, εὐρύτερον δὲ 
σ’ Ν αγ; ς ς { [4 

ὄγδοον οὐρανὸν ἄλλον ὑπέρτερον ὑψόδι τεύξω, 
ος ν / ’ / 

ἀστράσι φαιδροτέροισι κεκασμένον: οὐ δύναται γὰρ 
αἱ τς! ο 

ἀγχιφανῆς πόλος οὗτος ὅλον ΓΠυφῶνα παλύψαι. 

καὶ μετὰ ὃήΊεα τέκνα καὶ ἀρσεγόπαιδα γενέθλην 

πουλυτόκου Ἀρογίδαο, πολυσπερὲς ἄλο φυτεύσω 
- / “ ΄ β Ἆ α/ 

αἴμα γέον µακάρων πολυαύχενον"' οὐ χορὸν ἄστρων | χ χ 
/ / ΄ Γ.. Δ ’ 

λείψω νόσφι γάμων ἀγρήϊον, ἀλλὰ συνάψω 
. ’ «, /{ / 

ἄρσεγι Δηλυτέρην, ἵνα δούλια τέκνα λοχεύση 
λ [ή - ΄ 

παρθενική πτερὀεσσα, παρευγηθεῖσα Βοώτη. 
χο ς ’ ” ον , Είπεν οµοπλήσας' Κρονίδης δ᾽ ἐγέλασσεν ἀκούων, 

’ σα ’ / Σ ο. 
καὶ µοῦος ἀμφοτέροισιν ἐπέβρεμεν' ἠν δὲ κυδοιμοῦ 

πομπὺς Έρις Τυφῶνι' Αιὸς δ᾽ ἠγήσατο Νίκη 

54, ποτὸν οἁἵτι. οἵα. ας, εἳ Οαμ{. 

57. ἕλκω εὐῖτ. Οοττεκίι Ἠθτιπαπης. 

γ. 540: ὁμοθῥοφίους θὐ{τ. ὁμοῤῥοθίους Ἠιιοάοιπωυπιις, Υ. 5. 0ο, 
οπή 1 ἐς, α Ἐαἰκ. αἀαίαπι, 

ν. 540. πολεμίξω αυἶτιι. 

ν. 501. πουλιτόκου εᾱ, ϱν. οοἵγ. Εα]ῑς, 
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ΝΟ ΝΝΟΥ 

5 Γη. 5 πως λ ε { ν Ἆ /.. . 
εἲς µόδον. . οὐ: βοέης ἀγέλης χάριν, οὐ περὶ ποίµγης 
5 Ξ] Δ ; Ε] ον. 3! 3 1 1λλ .. μ 

ἠεν ἀγὼν. οὐ νεῖκος ἔην ἐπὶ κἀλλεῖ νύμφης, 
ή .] ς Δ ο 

οὗ κλόνος ἀμφὺ πόληος ὀλίζονος: ἀλλ᾽ ὑπὲρ αὐτοῦ 
5) ω ὁ σω 1 δη νεα { Τ/ 

οὐρανοῦ ἴστατο δῆρις, ἔην ὃ᾽ ἐνὶ γούνασι Νίκης 
ο λ ο 9 α .. ω 

σκῆπτρα «4ιὸς, καὶ Ὀῶκος, ἀέθλια δηϊοτῆτος. 
η Δ / ῃ ( ” Ε) { 

Ζεὺς μὲν ἱμασσομένων γεφέων ῥρονιαῖον αράσσων 
3 / { «. π ο 

αἰθέριον μύκημα» µέλος σάλπιζεν ᾿Ενυοῦς, 
/3 ο. Σ4 , ῤ 

καὶ γεφέλας ἑλικηδὸν ἐπὶ στέρνοιο καθάψας, 

εἴχε γιγαντείων βελέων σκέπας"' οὐδὲ Ἰυφωεὺς 
” 5 λ λ ς » 
ἄψοφος ην πεφαλαὶ δὲ βοὺς μυκηῦμὸν ἰεῖσαι, 

αὐτόματου σάλπιγγες ἐπεσμαρά Ὀλυύμπο" ὑτόματου σάλπιγγες ἐπεσμαράγησαν ᾿Ολύμπῳ 
/ 1 / 9 / [ ε) / 

συμμµιγέες. δὲ δράκοντες. ἐσύρισαν, «Ίρεος αὖὐλοί. 
5) / / «. / 

καὶ στίχας ἠλιῤάτων µελέων Φωρηήξε Ίυφωευς, 
[ή ΄” [4 ῃ / 

φραξάµενος σποπέλῳ σπόπελον µέγαν, εἶκοκε πυκναὺ 
ος / λ 3 Ύ λος . ' ἀῤῥαγέες στοιχηδὸν ἐπυργωῦησαν ἐρίπφαι, 

καὶ πέτρην προθέλυμγον ἐπασσυτέρῃ Φέτο πέτρη" 
τ , ιο [ή Ε] Ν Ν 

ην δὲ κορυσσοµένης στρατιῆς τύπος" ἀγχιφανῆς γὰρ 
« / ς λ γ/ η α/ ο] , 3 ῶ [ή ῥωγάδα ῥωγὰς ἔρειδε, λόφος λόφον, αὐχένα δ αὐχην' 
ς 1 ο ; » α / 
ὕψωεφης ὃ᾽ ἀγκῶνα πολύπτυχον ὦδεεν ἀγκων. 

καὶ πρανααὺ πήληκες ἔσαν Ἰυφῶχι κολῶναυ, 
3 /{ ου , { 

αἰπυλόφῳ πρηῶχι καλυπτοµένων πεφαλάων. 

µαρναµένου δὲ γίγαντος ἔην πολυδειράδι μορφῇ 

ν. 361. ὀλίξονος οἡ. Ῥε. ν. 95. οὐρανοῦ (μμ. Ἰαουπαπα οί. 
επρρἰθμάατα οοι]θεῖ; τοῦ «1ιὸς ἴστ, ἴοπταραι Τα. {οί Νουᾶ 

αυίδς ππαρίδ οουγοµίςεει αἰθέρος ἴσοτ. 4ιοά εἰἴἶαπι Εἰινοάσπια- 

ἅτις οομ]εοῖ. 

γ. ὅτά. προθέληµνον εὐ{τ, Ῥν. επιειά, Εας, 

ν. Ότο. νεφελάων δι. ροδί Ἠιο νετ», δεφαταχ οονταρίυι 56- 
αμομεῖς ν. πάσα: µαρναμένου δὲ σε..... ἀμᾶδί τεήαμα εχοῖἀε- 

επί, οι αμ] ἀρθιῃ. Θουνατυαὶ ἴρπιφι εομ{μδίοεια εί, ει 

γετανα νά Εας, 

γ. ὅδο. ἆ. 1ερ. ἐᾗ π. µ, 



ὦδο 

ὤοο 

ὦρὃῦ 

ΑΤΟΝΥΣΤΑΚΙΟΩΝ: Λ. 1. 41. 

ἓν δέµας , ἀλλὰ φάλαγγες ἀπείρονες, αἳ μὲν ανθη 

ἳ δὲ Λεουτείων γενύων. εὐθηγέες αἰχμαί, 

ἄλλα ἐγιδναίων πλοκάµων;, ἐπιβήτορες ἄστρων.. ο) 
/ 3 3 / η .) λ σω Ἶ 

δένδρεα «δ' ἐπτισσογτο: Τ υφαονίων ἀπὸ χειρῶν. 
οδί ” ο , 3 7 κ. 

σειόµενα βρογίδαο καταγείον, ἄλλα τε γαΐης 
ασ, 3 / 3 { { ' ς] 

ἔρνεα καλλύτέτηλα, τάπερ:βεβοιδότι παλμῷ 

Ζεὺς αέκων ἄμόδυνεν. ἑγὺ σπιυνὈΤρυ κεραυνοῦ. 
α ν Δ Αα / τ / ε, { 

πολλὴ μὲν πτελέη σὺν ὁμήλικι ῥίπτετο πεύκη; ον 
λ / / ε) / λ ων 

καὶ πλάιστος περίµετρος» ἀκυντίζοντο δὲ λεῦκαι 
3/. [ή Β μὴν Ν η] Δ οὗ αὁ ὃς 

ὤντα. ιός πολλὴ δὲ λαγὼν ἐῤῥήγνυτο γαίης 
ου Δ ’ ./ /ς. ή 

πᾶσα δὲ τειράπλευρος ἴτυς στυψελίζετο κόσμου. 
λ , ΄ ’ ΓΠ. 3 οω ' 

καὶ πίσυρες {κρονίωνι συνγαιχµάζοντες ἀῆταν 
ώ ’ { 3 / ν κ 

Περίην σκοτύεσσαν ἐπυργώσαντο πονίην, 1 
[ { ς ΄ Δ ’ 

πύματα πυρτώσαντες"' ἱμασσομέχης δὲ «Φαλάσσης, 

Σιχελίη δεδόνητο, . ΠΠελωρίδες ἔφρεμον ὄχθω. 
, 3 ». / 3 / 

«4ιτγαϊῖοί. τε τεχοντες, ἐμυμήσαγτο δὲ πέτραι 

4οο 

µάντιες ἐσσομένων «4ιλυῤηϊδες,. ἔκτυπε  ὃ' ἀπτή 

ἑσπέριον παρὰ. χεῦμα Παχυνίη" ἐγγύθι δ᾽ ἄρκτου 

ὄμφὺ γάπην Θρήΐσσαν -4δωϊὰς ὤκλασε Νύμφη, 

Τ{ιερικῷ δὲ τένοντι ἸΠακηδονὶς ίαχεν ὅλη. 

᾿Αντολίης δὲ έμεύλα τιγάσσετο' δενδροκόµοι δὲ 

"Ασσυρίου «4ιῤάνοιο Φυωώδεες ἔπτυπον αὐλαί. 

ι 

ν. 585. ἄλλα δὲ οὔῖιε. Οομνενίε Ἠουπιαμαιι, γ. 6, πατὴρ οα- 
Ἰάθι5 Ῥτο τάπερ. τει 

ν. 05δ, πεύκη οι. οἱ ν. 5. πεῦχαι εαθἆ. θπιοµᾶ, Όιι. 

γ. 504, ἱλμσσομένης εἰ. Ῥν. ει, α Έαλς. 

ν. Όρ5. «Σιπελίης δεδόνηντο. ΠΠελωρίδες είτε, 6ὲ ν. 9, «4. δὲ τέν͵ 
δεᾷ τε περοριµί! αι Ἡ. Τ). αρ. ΝιΠοῖς, 

γ. 508: Παχυνίην εἁ, ϱτ. Παχύνιος ναὶ Ιαχυνιὰς' ο]. Ταἰῖς, 
Ῥνῖας τοοθρίι {π εἰ, 5. Παχυνικὴ νο]εραι Οᾳ11. αχσχῦψίον ́ Ὢλο- 
4οπι, ν. 5. ὤκλασεν ὄχθη ιειίαραϊ Φοα]ίρ, 
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ΝΟΝΝΟΥ 

1 ι) ἄ ιά Γ.. α- 

Καὶ Α4ιος ἄκαμάτοιο καταιχµάζοντα κεραυνοῦ, 
λ Δ σω 

ῥίπτετο πολλὰ βέλεμνα Ἰυφαονίων ἀπὸ χειρῶν' 
λ 1. ) , καὶ τὰ μὲν ἄἴσσοντα Σεληναίῳ παρὰ δίφρῳ 

3 ῃ ο λΗΨ / 3 ’ 

ἄσταθέων ἄχάθακτα κατέγραφον ἴἴχνια ταυρων, 

ἄλλα δὲ, δινηθέντα δι Πέρος ὀξέὶν ῥοίζω, 
3; 3 / ώς, .. δαν : 

ἄσθμασιν ἀπτιπόροισι µετεθῥίπιζον ἀῆται 
η ν 3 / , ο 

καὶ 4ιὸς ἀψαύστοιο παραπλαγχθέντα κεραυνοῦ 
/ “. / , 

πολλὰ Ποσειδάωγος ἐδέξατο τερποµένη χείρ, 
[ή ω .) / / 

γειοτόµου γλωχῖνος ἀφειδήσασα τριαίνης- 
τα ᾿ , η , ε/ 

ὑγροβαφὴ δὲ βέλεμνα παρὰ Ἀρονίης πὀρον ἄλμης, 
/ / , -- [ή 

Ζηνὺ φέρων ἀνάθημα, γέρων ἱδρύσατο Ἄτηρευς, : 
τν λ , ς « / 

Καὶ ῥλοσυροὺς δύο παῖδας ᾿Ενυαλίοιο πορυσσας, 
- ω ’ ; 

εἶχε Φόβον καὶ «4εἴμον ὀπάογα πατροπάτωρ Ζευς, 
/ σω / ο λ 

αἰθέρος ἀσπιστῆρας ὑμήλυδας' ἄστεροπῇ δὲ 
ρω / ” 3 / ο» 

στῆσε Φὤοῤον, καὶ 4εἴμον ἐπεστήριξε κεραυνῷ, 
- , .) Γ [ή ΄ 

δεῖμα φέρων Τυφῶνι: καὺ ἀσπίδα κούφισε Νίκη, 
, ν ’ ς το [ 5 ος 

προσῦε «άιος τανύουσα, καὺ ἀἄντιάχησεν Ενυω 
1}/ / ΄.. / 

άρης ὃ᾽ ἐσμαράγησεν. ἐπαιγίζων δὲ αυέλλαις 
π { / ; . Φε { 

Περόθεν πεφόρητο µετάρσιος αἰγίοχος Ζευς, 
/ ῃ η Ἱ . , 

ἐξόμενος πτερύεντι Ἀρόνου τετράζυγι δίφρῳ᾽ 

ἵπποι δὲ Κρονίωνος ὁμόζι η «ληται θονίωνος ὁμόζυγες ησαν ἀλῆται- 

καὺ πῇ μὲν στεροπῇῆσι κορύσσετο, απ δὲ κεραυνῷ, 
3/ λ ο νὰ τς : ς ν/ 
ἄλλοτε δὲ ῥροντῆσιν ἐπέχραεν, ἄλλοτε ὃ᾽ ὄμβρῳ, 

ή [α ’ ” ας. 

πηγνυµένης προχέων πετρούµενα νῶτα χαλόζης, 

ὀμῤρηροῖς ῥελέεσσι' Ἰιγαντείοισι δὲ πυκγοὺ 

γ. 4ο6. ἴχνεα εᾱ, Ῥτ. εᾶ ἴχνυα εκεπιρ]αν Ἠάβθτε, αἲί 
ἔχνια Ἰιὰθ οοπιΊςειιθ, γθορρί. νι θὰ. 3. 

γ. ἀπὸ. γίκῃ οὐ Ιτι,. ο 004. επιειᾶ. Εα]ς. 

γ. 422. Ἱτα οοπἰοεςείι . Ὦ. αρ. Υλ]οίς. Ἰάῑτ, χρόνου. 

γ. 420. Ἰοογίωνες ἀϊττ. 

γ. 420. ὄμβρων εἀέιτ, 

ζω. 
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4ΤΟΝΥΣΙ4ΚΩΝ 38. 1. 49 
; 5 6 3 ως {Γ 4 

κίονες ὑδατόεντες ἐπεῤῥήγνυντο καρήνοις 

ὀξυβελεῖς: παλάμαι δὲ Τυφωέος, οἷα µαχαίρη, 
΄ / / ῃ ἠερίῳ τέμνοντο χαλαξήεντι βελέμτῳ. 

Δ / { Λ .) 9. / λ τω 

καὶ παλάμη κεκόνιστο, καὶ οὐ µεθέηκε κολφοῦ, 
σω ο [4 

ἀλλὰ φιφοβλήτοιο τομῇῆ πληγεῖσα χαλάζης, 

µάρνατο καὶ πίπτουσα" διαΐσσουσα δὲ γαΐης 

ἄλμασιν αὐτοκύλιστος ἐπάλλετο µαινοµένη χεί . κο 
- - 3 κ 

οἷα βαλεῖν ἐθέλουσα καὶ εἰσέτι κύκλον Ὀλύμπου. 
΄ { ς / 

καὺ πρόµος οὐρανίων, πυρόεν βέλος ὑψόδι σείων, 
3 -- τ ’ 

δεξιὸν ἐκ λαιοῖο κέρας πτολέμοιο νομεύων, 
α Δ ς «δι [ή 

ὑψιφανῆς πολέμιζεν: ἓς ὑδροπόρους δὲ γαράδρας 

ὠρτο γίγας πολύπηχυς' ἐπασσυτέρῳ δὲ συνάψας 
/ ρω αὐτομάιῳ σφήκωσεν ὁμόπλοκα δάκτυλα δεσμῷ, 

μ / , λό ῇ λ δέ Ὡ ας κοιλαίνων παλόάμας πολυχανδέας, ἧσιν ἀείρων 
, , ω Ε) / «/ 

µεσσύθι χειµερίων ποταμῶν ὀρεσίδροµον ὕδωρ, 

ερσὶ ῥαῦυνομέχαις µεμµερισμένα γείµατα πέµπων 
χ ν μα µ 2 

Ε) ο { , λ εἰ. ἄστεροπῇ προέηκε" χαραδραίῳ δὲ ῥεέθρῳ 
΄ ς ΄ ῥαλλομένη, σελάγιζε δι ὥδατος αἰθερίη φλὸξ 

λαβροτέρῳ σπινθῆρι, καὶ ἔζεσε δίψιον ὕδωρ 
/ ’ 

αἰθαλύεν' διερὴ δὲ φύσις τερσαίνετο μύδρῳω. 
/ Δ / / Ἡ 3 / ο σβέσσαι γὰρ µενέαινε γίγας δρασὺς αἰθέριον πὶΝ µ ϱ ϱ, 

, ο { , ε/ ς Ἡ 
νήπιος, οὐ δ᾽ ἐνόησε, πυραυγέες ὅττι κεράυνοὺ 

καὶ στεροπαὶ γεγάασιν ἄπ᾿ ὀμβροτόκων νεφελάων. 

καὺ πάλιν ἰθυτμῆτας ἑλὼν σπήλυγγας ἐναύλων, 

7ο). 1. 2 

ν. 420. µαχαίρη εᾱ. ϱτ., επι. Ἐα]κ. 

γ. 4δι. Οἱο Ηετπιαμμας, Ἐάά, κολώνου. Έα], κολωνοῦ. 
ν. 452, νηφοβ]λ. εᾱ. Ῥτ. νεφοβ. ε. 2. ποβίχγαπι οοπῖ, Εαὶῑς, 

γ. 40δ. πτολέμιξεν οἀι. 

ν. 447. λύθρῳ εἀΐμ. χύσις --- ῥείθρων ἴεηι. Όμα. ν. 5. σβέσαι 
εᾱ. Ῥν. επι. Εαις, | 

γ. 49ο, γεγάασσιν οά1ττ, 



πο 

4το 

ΝΟΝΝΟΥ 

μ ω ῤ Φ/ « 

στέρνα 4ιὺς µενέαινε ῥαλεῖν, ἄτρωτα σιδήρῳ, 
4 ἃ λ 3) , Αλαν ο να 

καὶ σκοπιὴ «ἄιὸς ἄντα τιταίνετο: χείλεῖ ὃ᾽ ἄκρῳ 
υ 2 / / Τα Ξ / 3. ου 

Ζεὺς ὀλίγον φύσησε, καὶ ὑψίκρημγον ἐοῦσαν 
/ , / / , 

λεπταλέον φύσηµα παθέτραπε κυκλάδα πέτρην. 
᾽ ι ’ 2 [ή ” .] ος- 

χειρὺ δὲ δινηεντα λόφον νησαῖον αραξας, 
ή 

εἲς ἐνοπὴν πολύδειγος ἀνιώρητο Τυφωεύς, 
λ λ σε} / ; 

καὶ «4ιὸς ἄθθήκτοιο κατηκὀντιζε προςωπου" 
σα - ς Λ .᾿ ’ Ω / ’ - σ. 

ἆλλ Ὁ μὲν ἀντικέλευῦον ἀλεύατο µάρμαρον αἰχμήν, 
ν / σω ος / 

αρᾶτα παραλλίνας' στεροπῆς ὃ᾽ ἐεύχησε υφωεύς, 
1 / «) ο ωίς στ , 

Φεριμον ἀμειῤομένης ἕλικα δρὀµον, α-ψα δὲ πέτρη 
, / 

ἀκροφαληριόωσα µελαίνετο µάρτυρι καπνῷ- 
λ / 1. 3 , ] / καὶ τριτάτην προϊαλλεν: ἐπεσσυμένην δὲ Κρογίων - 

΄ / / ’ ω 

πεπταµένης παλάμης µεσάτῳ χωµήτορι καρπῷ, 
- ς/ , 3 , . ΄ 

σφαῖραν ἅτε Ὀρώσκουσαν, ἀτέρμονι χειρὶ πατάξας, 
/ / ω - υ σα 

πέμπε πάλιν Τιφῶώνι" μετασιρεφθεῖσα δὲ πολλῇ 
ών, / / 
Περίη στροφάλιγγι παλιγγόστοιο πορείης, 

ν ’ Γς. «ο .. 

αὐτομάτη τόξευεν οἵστευτῆρα κολώνη. 
/ . ’ ς ό τέτρατον ἠκύντιζεν ὑπέρτερο»' ἀψαμένη δὲ 
ο 2 3 ; / Ε) / / 

αἰγίδος οκροιάτων Ευσάνων, ἐδιχάζετο πέτρη. 
1 / { Ν / 

ἄλλην δὲ προέηκεν: ἀἄελλήηεσσα δὲ πέτρη 
ς ια { Ὑ .. -»ω σω Πιωδαὴς σελόγιζεν, ὀἵστευθεῖσα κεραυνῶ. 

Δ / / 3 1 ω 

οὐ σκοπιαὶ νέφος ὑγρὸν ἄνέσχισαν' ἀλλὰ τυπεῖσαι 

ὑδρηλαῖς νεφέλησι, διεῤρήγνυντο κολῶναι. 

γ. ἀδὸο. πέτραν οτί, 

ν. 457. πολύδινος ἄνηώρ. εαῖ. 

γ. 4θ4, κωµήτορι εἰ, ϱΡτ. α Εαὶκ, εππθιᾶ, 

γ. 407. περίη εᾱ. ϱν. 6. Εαῑῑκ. ν. 5. οπάεπι ὀϊίστατῆρα, αΏ εο- 
επι θιοις, 

γ. άπὸ. δίο οἴαιι Ἠλοάοια. οὗ σκοπιαὶ γέφος ὑγρὸν ἔσχισαν 
εᾱ. ϱν. οὐ σκοπιαὶ δγρὸν νέφος ἔσχ. εἰ, α. εκ. ἱπ[ε]ίοί Εαῑκ. οοι- 
1εεί. ἀπέσχισαν (αμΐετ. ἰπίαδαϊ, 
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' {3 Ἡν. : 

Ξυνὴ ὃδ᾽ ἀμφοτέροισιν ἰσόῤῥοπος εν ᾿Ενυὼ 
καὺ "48 καὺ Ἰυφῶνι: πολυφλοίσβῳ δὲ ῥελέμνῳ 

’ ώ ο 5] / , 

αἰθέρος ὀρχηστῆρες ἐβακχεύοντο κεραυνού. 

µάρνατο δὲ Ἀρονίδης πεκορυθμένος" ἐν δὲ κυδοιμῷ 
ἱ 4 4 / . Π / ον Ωχ ; 

βροντὴν μὲν σάκος εἶχε, νέφος δέ οὗ ἔπλετο θωρηξ, 
1 Ν ων λὴ . .. ς λ ι 

καὶ. στεροπὴν γερὺ πάλλε' 4ιὐπετέες δὲ κεραυνοὺ 

ἠερόθεν πέµποντο, πυριγλώχινες ὀὔστού. 

ἤδη γὰρ. περίφοιτος ἀπὸ γχδονίου κενεῶνος 

Σηρὸς ἀερσιπότητος ἀνέδραμεν ἀτμὸς ἀρούρης, 

καὺ νεφέλης ἔντοσθεν ἐελμένος αἴθοπι λαιμῷ 

πγίγετο, «Φερμαίνων νέφος ἔγκυον' ἀμφὺ δὲ καπνῷ 

τριβομένων καναχηδὰ πυριτρεφέων νεφελάων 

Φλιῤομένη πεφόρητο δυςέκβατος ἐνδόμυχος φλόξ, 

διζοµένη µέσον οἶμον, ἐπεὶ σέλας ὑψόδι βαΐνειν 

οὐ Φέμις' ἀστεροπὴν γὰρ ἀναθρώσκουσαν ἐρύπευ 
” κ, νο / ; 3 οι ϱ 

ὀμῤρηρῇ ῥαθάμιγγι λελουμένος ἴπμιος ἄηρ, . 

πυκνώσας φέφος ὑγρὸν ὑπέρτερον" ἀζαλέου δὲ 
3 ἳ) / Α { ρω νειόθεν οἰγομένοιο, διέδραµεν ἀλλόμενον πῦρ. 

ὡς λίθος ἀμφὺ λίῶῳ φλογερὴν ὠδῖνα λοχεύων, 

λάϊνον ἠκόντιζθ. πολυθλιβὲς αὐτόγονον πῦρ, 
/ ἁ , , ; 

πυρσογενἠς ὅτε Θῆλυς ἀράσσεται ἄρσενι πέτρῳ" 

οὕτω «Φλιβομένησιν ἀνάπτεται οὐρανίη φλὸξ 

λιγνύν καὶ νεφέλησιν" ἀπὸ χβονίοιο δὲ παπνοῦ, 
/ σο 3 4 3} γω λεπταλέου γεγαῶτος, ἐμαιώθησαν ἄδται. 

ἹὩ||ὩἈἈἀἹ|Ὡ.Ὡ-Ὡ-.-- 

γ. 4δο. δῶ πάλλε" διπετέε δὲ κεραυνοὶ εἀϊμ. χερὶ π. Όιι 
ἑωγουίι, αυά διπετέος --- περαυνοῦ ἰεμίαραί; διέπαλλε Ν. Ὁ. αρ. 
γ1]]οίς. 

γ. 482. ἄπογθονίου ο. Ῥν. 6η, Ἐα]ῑς, 
γ. 485. ἔγγυον εοί. γ. 5. τριβομένων καναχὴ δὲ εδ. ποβίν. 

πγθμίϊ Όμμ.. τριῤόμενον νο]εραί 90816. τριβομένῳ καναχῇ τε --- 
Φλιῤομένη ΒοάοΠι, 

ν. 487. δυςέµβατος εὐ(τῖ, 

ρν5 



δρ Ὁ ΝΟ Νσσοστ 

/ ς Γ ; ; η. 

ἄλλην δ᾽ ἐξ υδάτων µετανάστιον ἄτμίδα γαίης 

600 ἠέλιος φΛογερῆσι ῥολαῖς ἀντωπὸν ἀμέλγων, 

τινθαλέῳ νοτέουσαν ἀνείρυσεν αἰθέρος ὁλκῷ : 
. λ / / 1/ ’ 

ἢ δὲ παχυνοµένη, γεφέων ὠὥδινε καλύπτρην, 
- ἃ ’ , / -ω 

σεισαµένη δὲ πάχιστον ἀραιοτέρῳ δέµας ἀτμῷ, 
3λ 3 , λ  ϱ - / ”/ 
ἂψ ἀναλυσαμένη μαλακὸν νέφος εἲς χύσιν ὄμβρου, . 

δο5 ὑδρηλὴν προτέρην µετεκίαθεν ἔμφυτον ὕλην. 

τοῖος ἔφυ φλογόεις γεφέων τύπος, οἷσι καὶ αὐτοὺ 

ἰσύτυποι στεροπῇσι συγωδίνοντο κεραυνοί. 
1 Δ , ΄ ΄ 

Ζεὺς δὲ πατὴρ πολέμιζε' κατ ἀντιῤίοιο δὲ πέµπων 
/ Δ . α ο” 

ἠθάδα πυρσὸν ἴαλλεν, ἄκοντιστ]ρα λεύντων, 
/ { , σω 

610 ῥάλλων ποικιλόφωνον ἀμειρήτων στίχα λαιμῶν 

οὐρανίῳ πρηστῆρι: «4ιοῤλήτου δὲ βελέμνου 

ἓν σέλας ἔφλεγε χεῖρας ἀπείροιας, ἓν σέλας ὤμους 
, ὼ / ᾽ 3 ο 

φηρίθµους ἀμάδυνε, καὶ αἰόλα φῦλα δρακόντων, 
Δ } . 9) Γ.ς ε] / 3 ΄ 3 ΄ 

καὶ κεφα]ας ἐδάϊξαν ἀτέρμονος αἰδέρος αἰχμαί, 
λ / σν ς --΄ 2 

515 καὶ πλυκάμους Τυφῶχος ἕλιξ ἀμάθυνε κομήτης, 
3 { - » / μ ο. 

ἀντιπόρῳ σπι Θῆνρι δασύτριχα πυρσὸν άλλων, 
κ λ Δ Αα / Ε] / Ἆ ΄ 

καὶ πεφαλαὶ σελαγιζον" ἀναπτομένων δὲ κομόων 
ιά /-- 

βόστρυχα συρίζοντα κατεσφρηγίσσατο σιγὴ 
, πω / 1 { οὐρανίῳ σπιν θῆρι: µαραινοµένων δὲ δρακόντων 

520 ἴοῤόλοι ῥαθδάμι ε (νοντο γενείων " ῴολοι ῥαθαάμιγγες ἐτερσαίνοντο γενεί 

µαρναµένου δὲ γίγαντος ἐτεφρώῶησαν ὀπωπαὺὶ 

γ. 591. κοτέουσαν ε Γαἰκ. οοπὶ. ϱᾱ. 2. «Οπἷά 5 νοτίουσαν΄'. 
Ἠ]οάοπι, 

χ. ὅοά. ὄμβρον εᾱ. 9. ν. 5. ἔμφυλον θάἵπ. αποᾶ ροςῖ. απίε 118 
5αμαντ Ν. Τ. αρ. ΝΠ]οῖς, ϐι Ἠλμοάσπιαιας. 

Υ. ὃι2. ἀπείρονας ἀθεςι ἵπ θὰ, ῤε. δαρῥ]ενίε Ἐαῑῑ, ο οομῖ, Ἐλο- 
ἀοπιαπας οομΙθοῖί ἄτειρέας. . 

γ. διά. γἰάείαχ φορείς ἀτέρμονας, ἔουτ. εἴἶαια ἐδάίζον. 
γ. ὀ18. σιγή εα1τι. 
ν. ὦαο. γενύων εἁίττ, .. 
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- [ά { Ἆ ΄. 

παπνῷ λιγνυόεντι' νιφοβλήτων δὲ προιώπων, 
; ’ , , 

χιονέαις Λιῤάδεσοιν. ἐλευκαίνοντο παφρειαί. 
Γ - ” 

καὶ πισύρων ἄνέμων τετράζυγον εἶἴχεν ἀνάγκην: 
3 Δ 3 3 2. 4 34/1 «ς 3 / 

εἰ γὰρ ἐς ἀντολίην σφαλερὰς ἑλέλιζεν ὀπωπάς, 
ς ΄ ἁ { σα ο / ; 1) 
ὑσμίνην ᾿φλογύεσσαν ἐδέχνυτο γείτονος Εύρου: 

ν / 3 ; ΄ 3 / / 

εἲς κλίσυν εἰ σκοπίαδε δυςήνεµον '4ρκάδος ἄρχτου, 

. χειμερίου πρηοτ]ρος ἀθαλπεί ῥάλλετο πάχη. κ οδὲὰ 

φεύγων ψυχρὸν ἄήμα πιφοβλήτοιο «Ἠορῇος, 

καὶ διερῷ δεδόνητο καὶ αἰθαλόεντι ῥελέμιὼ»" 

καὶ, δύσιν εἰκορόων., ῥλοσυρῆς ἄντωπιον ᾿Ἠοῦς 

ἑσπερίην ἔφριξε «υελλήευσαν Ενυώ, 

εἰαριγῆς ἀἴωφ ζεφυρηϊδος  ἦχον ἱμάσθλης" Ν οὐθ 

καὶ Νότος ἀμφὶ τένοντα: μεσηιιβρινὸν αἰγοχερῆος 

ἄντύγας Περία: ἐπεμάστιε, «δερμὸς ἀήτης, 

φλογμον ἄγων Ἰυφῶνι πυραυγέῖ καύµατος ὀτμῷ. 

εἰ πάλιν ὄμβρον ἔχευε κατάζῥυτον ὑέτιος Ζεύς, 

λΛυσιπόνοις λιῤάδεσσιν ὅλον γρύα λοῦσε Πυφωεύς, 

δερμὰ καταψύχων κεκαφηότα γυῖα κεραυνῷ. 

Καὶ κραγαοῖς βελέεσσι χαλαζαίου νιφετοῖο 

παιδὸς ἱμασαομέχου, τραφερὴ µαστίζετο µήτηρ" 

δερκοµέγη. δὲ ίγαντος ἐπὶ γροῦ μάρτυρα ΛΤοῖραν, 

λάΐνα πηκτὰ ῥέλεμνα, καὶ ὑδατόεσσαν ἀκωκήν, 

ὅ 

γ. 520. καϊσμίνην οὐ. ϱν, επιθιά. Ἐαῖις, "ομοτὰ φλογός᾽ αῑσαν 

[ τομίαΡ, Θεα]1ρ. 

ν. ὅδι. ἡχοῦς αι. οπιιιά. Ξσα]. νο] Ἐαἲ]ς, οἳ Ψ. Τ). αρ. Ὑ{]οίς, 

γ. ὁ05. εἴαρι κ ώάν 4 εἳ. ϱν. ἆποὰ Υθἑίο οπ]θιᾶ. Θεάς. οἱ Ὑ. 

Τ). αρ. Νάἱοῖ». εἴαρι γησαίον τοηίαν τ΄ Εαλκι Ἴδτθφ; 2, πθοθρίαι. 

γ. ὁδά4. καὶ Ἰνότ. εἁ(. ἀμφιτένοντα ο, Ῥὲν απο Ροδίεγίαε 

επιεμά. {1 ο. 2. α Τα]κ. ν 

τν. οὐλι πολὺν οάΐιι.' 1) 

γ. 598. λυσσιπόνοις ο. ϱή; οιπειᾶ, α Ἔάῆς' 



σα. ἩΟοΝΝΟΛΥ” 

᾿Ἠέλιον Τιτῆνα κοτηφέϊ λίσσετο φωνῇ, 3 

δ45 ἓν φάος αἰτίζουσα Φεήλατον, ὄφρα κε πυρσῷ 

Θερμοτέρῳ Λύσειε Διὸς πετρούµενον ὕδωρ, 

γιφοµένῳ. 1 υφῶνι χέων ἐμφύλιον αἴγλην' 

καΐ οἳ ἱμασσομένῳ συνετήκετο.. καιοµένων δὲ 

ἠλιβάτων ὀβόωσα πυριστεφὲς ἐὔγος ἀγοστῶν, 

65ο χειμερίην ἱκέτευε μολεῖν δυοπέµφελον αὔρην 

ἐς µίαν ἠριγένειαν, ἵνα ψυχροῖσιν ἀήταις 

διψαλέην: Τυφῶνος ἀποσβέσσειεν ἀνάγκην. ᾿ 

ἰσοτύπου δὲ τάλαντα μάχης ἔκλινε Κρογίωγ. 

χειρὶ δὲ δενδρήεσσαν ἀποῤῥίψασα καλύπτρην, 

565 µήτηρ ἄχνυτο γαῖα, Τυφαονίων κεφαλάων 

καπνὸν ὀπιπεύουσα" μαραιποµένων δὲ προώπων 

γηγενέος λύτο γοῦνα. προθεσπίζουσα δὲ φίκην. 

θρονταίοις πατάγοισι «4ιὸς µυκήσατο σάλπιγξ" 

ἤριπε ὃ᾽ οὐραμίῳ. μεθ ύων φλογόεντι βελέμνῳ, . 

66ο ὠτειλὴν ἀσίδηρον ἔχων πολέµοιο, Τυφωεὺς 

ὑψιτενής, καὶ νῶτα ῥαλὼν ἐπὶ µητέρι γαίη, 

κεῖτο, περιστορέσας ὀφιώδεα γυῖα κπονύη, 

πυρσὸν ἀναβλύζων. Κρονίδης ὃ᾽. ἐρέθιζε γελάσσας, 

τοῖον ἔπος προχέων φιλοπαίγµονγας ἄνθερεῶγος : 

ν. 44. Πέλιόν τε τιτ. 6, ϱγ. επ. Ἐα]κ. ν.5. θεήτατον δαἄθπι, 
4Ρ οος, οουγεοῖα. 

ν. δ46. πτερούμ. οᾱ. ϱε. αἳ εοᾶ. Εακ, εἶι. ν.δ. ἐκφύλιον  οά(ιε, 

ν. δ47. γειφοµένῳ εί. 

γ. ὁ02. ἀποσβέσειεν ἄν. οὐ. ϱῃν. «ουχ. Τα]. 

Νε 996. ὀπωγτεύουαα οὐ. αΗβί θοάεμι Ίπτο Εθααουας Ἄοη. 
Οπιπεύω 5ο Ρῇ!. 

ν. ὀ6ο,. πτολέμσιο εἀ{ε. 

ν. ὀ01. γωθρὰ Πε. απῖο πια 6. Υ. Τ). αρ. Υἡ]οίς, 

ν. 65. δὲ ῥέθιζε εἰ. ρε. φιιοὰ. «οχσ, Ἐαις. 

. ιδ. 
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΄ 

1 3 σα , - { σ - 

Καλὺν ἀοσσητῆρα γέρων Κρόνος εὗρε, Τυφωεῦ: 
- /{ » 

Ἀθὼν µόγις υἷα λόχευσε, µέγαν γόνον Ἰ{απειρῖο" 
ε , ς ; ς 
ἡδὺς ὁ Τιτήνων πιμήορος ὡς ὅρόω δέ, 
.) / { ’ 7 / | / ἀδραγέες γεγάασι τάχα Ἀρονίδαυ κεραυνοί. 

; 4 / 

δηθύνεις τέο μέχρις ἀνέμβατον αἰθέρα ναίΐειν, 

ψευδόµεγε σκηπτοῦχε" μένει δέ σε Φῶκος Ὀλύμπου, 
ρω λ { / ν 

σκῆπτρα 4ιὸς καὶ πέπλα Φεημόχε δέξο Τυφωεὺ 
ων χ / ο] Ξ 

᾿στραΐον δὲ κόμισσον ἐς οὐρανόν' ἣν ὃ᾽ ἐθελήσης, 
3 / γ 1] "2 / ..) / αἰθέρι νοστήσειε καὶ Ευρυγόμη καὶ Οφίων, 

1 δι 8 ο} , ς / 3 / Δ καὶ Ἰρόνγος ἀμφοτέροισιν ὁμόστολας: ἐρχομένῳ δὲ 
/ / 3 3 

σύν σοι ποικιλόνωτον ἐς ὑψιπόρων ἴτυν ἄστρων, 
[ή 

δεσμὰ φυγὼν, δολόμητις ὁμαρτήσειε Προμηδεύς, 
« μα / .) / ου 

ἅπατος ἠβώωντος ἀφειδέα δαιτυμονῆα 
ε) ’ 2/ 1! ο» { οὐραχίης Ὀρασὺν ὄρνυν ἔχων πυμπῇα κελεύθου. 

τέ πλέον ἠθελες ἄλλο μετὰ κλόνον., ἠὲ νοῇσαν 
. ; μα /{ Ζῆνα καὶ ΙΕγνοσίγαιον ὁπάογα σεῖο ϐΦοωκων; 
ο Δ / σο / 

Ζῆνα μὲν ἀδρανέοντα, καὶ οὐ σκηπτοῦχον Ολύμπου, 

βροντῖς καὶ νεφέων γυμνούμενον, ἀστεροπῆς δὲ 
λ ι) σ π ου 

ἀντὶ πυρὸς ζαθέοιο καὶ ἠθάδος ἀνιὶ κεραυνοῦ 
᾽ 3 ; 2 ᾽ -. 

δαλον ἀερτάζοντα Ἐυφαονίῳ παρὰ παστῷ, 
...ν/ λ. Ἔ ον / 

ληϊδίης ἀλόχοιο τεῆς Φαλαμηπύόλον Ηρης, 
.) Γη / ο” / ὀφθαλμοῖς κοτέοντα, τεῶν ζηλήμονα λέπτρων᾽ 

σύξυγα δ᾽ ᾿Εγγοσίγαιον, ἀποζευχθέντα Φαλάσσης, 

.---πονς Ν . 

’ 

ν. 505. Τυφωεὺς οὐ. α ΌσΠ. εππομά,. Υ. 5, πηϊ μα αἀπιοάσι 

βιιβροοῖας ορῖ, αἱδί {ογίᾶδδε ᾳπάθάαιι Ἠο Ῥογίεγαμί. Θεά νε] δἷο 

Ίαρθί πιεμιίο Ροϊΐις οἶτοα γ. 576. οχδρεοίαμάα εγαῖ, 

ν. 66ο. δαθύνεις ϱ. Ῥτ. οοἵχ.. ὃ Εαὶκ. Υ. 5. σκεπτοῦχε εάτ, 

πιοπιῖ Εαἰς, 

Δά:977. ἠβώοντος οὔτε, 

ν. 586. κοτέοντι εἰ. Ῥτ. ποδια ἀεροίαν ΓΕοἩς. ααϊ ρνγαείεγεᾶ 

4ποααθ ἰεμίαραί:. ὀφθαλμῷ κοτέοντι, αποά ριαεσίατεῖ, 
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Γ ς ἔι / 

ὑμετέρη μετὰ πὀντον ὑποδρήσσοντα τραπέζη» κε 
1 [ 

διψάδι χειρὶ φέροντα τεῦν δέπας ἀντὶ εριαίνης. 
ὼ { ΄ ’ ὁ 

ρεα Λλάτριν ἔχεις, Φεράπων τεύς ἐστιν ἀπόλλων 
, λ [4 / ς 

πέµπε δὲ ΈΤιτήνεσσι διάκτορον υἱέα Μαίης, 
Δ / ο } Δ α] ΄ ΄ ./ 2 

σὸν κράτος ἀγγέλλογτα καὺ οὐρανίην σέδεν αἴγλην: 
Ε) / [ / ’ ; 

ἐργατίνην δ᾽ ΄Ηφαιστον ἐθήμονι κάλλυπε «{ήμνῳ, 
ή 5) / / [ή 

ὄφρα κεν ἀσκήσειε γεοζεύκτῳ σέο νύμφη 
/ Π ε/{ 9.1. σα) ; 

ποικίλον αὐχένος ὅρμον, ἐὔχροον ἤνοπι κόσµῳ, 
3Ἀ 4 , ] Π | / ἠὲ πεδοστιβέων ἀμαρύγματα φαιδρά πεδίλων, 
--- ) ’ 3 / }. ’ 

οἷσι τεὴ παράκοιτις ἀγάλλεται, ἠὲ τελέσση 
ο Π π{. ; 3; ιά 

χουσοφαῆ Ὀρόνον ἄλλον Ὀλύμπιον, ὄφρα γελάσση, 
Π α ω 1 Ν 9 “Ἡ, κρέσσονα Φῶκον ἔχουσα, τεὴ χρυσὀῦρογος ΄Ηρη. 

΄ ΣΤ Γ οσο / καὶ γΦονίους Κύκλωπας ἔχων νφαετῆρας Ολύμπου, ᾿ 

τεῦξον ἀρειοτέροιο γέον σπινῷῆρα κεραυνοῦ. 

ἀλλὰ δόλῳ Θέλξαντα τεὸν νόον ἐλπίδι νίκης, 

χρυσῷ δῆσον Έρωτα μετὰ χρυσέης φροδίτης: 
ω ΄ / ο [ή 

χαλκῷ σφίγξον -ἄρηα., πυβερνητῆρα σιδήρου. --- 
; , ΄ 

ἄστεροπαὺὶ φεύγουσι καὶ οὗ µίμνουσιω ΈΕνυω: 
.. ο” ο ’ ὰ .. . [ή ο” πὴ στεροπῆς ὀλίγης οὐκ ἔκφυγες ἀπτόλεμον πῦρ; 

3λ / ή ω / 3 { 
{ πὀῦεν, ούασι σοῖσιν ἀμετρητοίσιν ακούων, 

/ 3 .] ὃν α/ 3 ; 
βεονταίην ἐλάχειαν ἐδείδιες ὀμῤβοιον Ίχω: 

{ / ο ιβ. ο { 3 , 
τίς σε τόσον ποίησεν ἄναλκιδα; πῇῃ σέθεν αἰγμαί; 

ξ / ω / ω { Ξ 
π] κεφαλαὶ σκυλάκων; πῇ χάσµατα πεῖνα λεύντων, 

' 

ν. 988. ὑμετέρη -- τραπέζη εᾱ. ϱτ. οοτε, Εαϊκ. ν. 5. εντὶ ο. 

εαά. αΏ οοἆ. αιιειμᾶ, 

ν. 902. εργατίναν ϱᾱ. ϱτ. 6. Εας. 
ν. 6Ο1. τεὸν σπινόώ. οὐά. 

ν. 602. χρυσῆς οι. | 

ν. 6σθ. ὀλίγας θᾱ. Ῥτ. εἵπ. Ἐαϊκ. Θεά {ογί, ΙήΗο γ. Ῥγαρσίί- 
Ἠδδει: Τί στεροπῆς --- --- οαθίεγιπα Ἠΐς αἱ ἵπ 5», οάᾱ. πῆ. 

γ. 6οδ. ελάχευσαν ο. ϱγ. α Εαἰκ. επιθηά. σελαχεῦσαν νο]. Υ. Ὁ. 

αρ. Ἡ η]οῖς, Ῥο 

Υ. 61ο, Μεῖγα δρακόντων εἁϊπ. ἱπερίο.. οἵ, 611. 5. 
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ἀ ; Γ { ’ ο 
καὶ χρόνιον μύκημα βαρυφῦογγων σέο λαιμῶν: 

ο- λ ΄ / Δ 3 ΄ 

πῆ δὲ δρακοντείης δολιχόσκιος ἰος ἐθείρης ; 
ΑΝ, / 3 / .. /{ / 

οὐχκέτι συρίζεις ὀφιώδεὶ κυκλάδι χαίτη; 
ον / , -ρ ῥ - 

π]; βθέων οτοµότων µυκήµατα; πῇ σέο χειρῶν 

ηλιβάτου πρηῶνος ἀκοντιστῆρες ἄγοστοί; 

οὐκέτι µαστίζεις ἑλιωιώδεας ἄντυγας ὄστρων; 

οὐκέτι λευκαίγουσι συῶν προβλῆτες ἀκωκαὺ 
ς { ο 

ἀφροκόμῳ ῥαθάμιγγυ διάβροχον ἀνδερεῶνα; 
ο ; { { 3/ πἩ μοι φρικτὰ γένεια σεσηρύτα λυσσαδος ἄρατου; 

σε ς Δ 

εἶξον ἐπουρανίοισι, πεδοτρεφές: ημετέρη 760 

χειρὺ μι] νίκησα διηκοσίων στίχα χειρῶν. 
3} { / μ ἀλλὰ ῥαθυκρήμνοισυ περισφίγγουσα κολώναις, 

/ , οω Σικελίη τρικάρηνος ὅλον Πυφῶνα δεχέσθω, 
{ ΄ 

οἰκτρὰ κογιοµέγοις ἑκατὸν κοµόωντα καρήνοις. 
. 3 ά ώ/ ς ; 3 δὲ Λ 3 ο 

ἔμπης, εὐ φοον ἔσχες υπέρβιον, εὖ θε και αυτῷ 
3 / 3 { 3 / Ψ ἐλπίσιν ἀπρήκτοισιν ἐπεσμίρτησας Ὀλύμπῳ, 

Γς. ΄ { ς / λ 

τεύξω σοὶ, πανάποτµε, κενήριον, ὑστάτιον δὲ / 

σὸν κενεὸν παρὰ τύμβον , ἀτάσθαλε, τοῦτὸ χαράξω 

1ηγενέος τόδε σῆμα Τυφωέος, ὃν ποτε πέτροις 

αἰδέρα µαστίζοντα κατέφλεγεν αἰθέριον πρ. 

᾿Ἔγνεπέ περτοµέων νέκυν ἔμπνοον, υἱὸν ἀρούρης. 

καὶ 4 παμμµεδέοντι χέων ἐπινίπιον ἠχων 

λαϊνέη σάλατιγγι Κίλιξ µυκήσατο Ταῦρος : 

ὑδρηλοῖς δὲ πόδεσσιν ἕλιξ ὠρχήσατο Κύὐδνος, 

Ζηιὸς ἀνεύαζων διερῷ βρυχήµατι νίκη, . 

µεσσοφανὴς προχέων ναέτην ῥόον ἥλικυ Ταρσῷ. 

γαΐα δὲ πετρήεσσα διαῤῥήξασα χιτῶνα, 
3” , ; 

ἄγνυτο κεκλιµένη, καὶ πενθάδος ἀντὺ µαχαίρης 
.-..βκ-'... ...... 

ν. 6160. µαστίξεις οὰά, οἵα. Ἐα]]ς. 

γ. 62ο. ὑμετέρῃ οᾱ. ϱ.. ετη. Εαὶκ. 
ν. 6020. {οτι, εἶχες ὑ. 
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ποπτοµένην ἀνέμοις ἀπεκείρατο δενδράδα χαίτην, 

βόστρυχον ὕλήεντος ἀποτμήξασα καφήνου, 

φυλλοχόῳ ἅτε μηνί' χαραδραίας δὲ παρειὰς 

δρύψατο , καὶ κελαδεινὰ δι εὐύδρων κεγεώγων 
πηρε , Γον / : 
ἔθῥεε µυροµέτγης ποταμήία δάκρυα ΓΓαίης. 

ἓκ δὲ Τυφαοχίων µελέων στροφάλεγγες αέλλης 

κύκατα µαστίζουσιν: ἐπεσσύμεναι δὲ καλύψαε 

ὑλκάδας, ἀκλύστοιο καθιππεύουσι γαλήνης, 

οὗ μούνοις ῥοῦίοισιν ἐπήλυδες' ἀλλ’ ἐνὶ γαίῃ 

πολλάκις αἰϊύσσουσα Φνελλήεσσα κογίη 

ὄρδιον ηβώωντα ατέκλυσε καρπὸν ἀλωῆς. 

Καὶ ταµίη κόσµοιο, παλιγγενέος Φύσις ὕλης, 

ῥηγνυμένης κεγεῶνα κπεχηνότα πῇῆξεν ἀρούρης" 

νησαίους δὲ τένοντας, ἀποτμηγέντας ἐναύλων, 

ὁρμογίης ἀλύτοιο πάλιν σφρηγίσσατο δεσμῶ. 

οὐκέτι δὲ Αλόνος ἠεν ἔν ἀθεμάσιν' ᾿Ἠέλιος γὰρ 

χαιτήεντα λέογτα παρὰ σταχυώδεῖ κούρη 

ζωδιακῆς ἔστησε παραϊξαντα πελεύθου" 

οὐρανίαυ δὲ λέοντος ἐπισκαίροντα προςώπῳ 

καρχίνορ » ἀντικέλευθον ἀθαλπέος αἰγοκερῆος, 

ἂψ ὄνασειράζουσα διεστήριξε Σελήνη. 

Οὐ μὲν ἀοιδοπόλοιο Ἀελασμένος ἔπλετο Κάδμου 

Ζεὺς Κρονίδης: καλέσας δὲ τόσην ἐφθέγξατο φωνήν, 

Περίης σκιοειδὲς ἀποπκεδάσας νέφος ὀθφνης " 

Κάδμε, τε] σύριγγι πύλας ἔστεψας Ὀλύμπου, 

σὺν γάμον οὐρανίῃ καὶ ἐγὼ φόρµιγγι γεραίρω" 

γ. 041. φυλλοχόῳ δ᾽ ἅτε μῆνι ος, 

ν. 646. µαθιππεύουσα θᾱ. Ῥτ. θι. Εαὶκ. 

γ. 649. ἡῤώοντα εα1τῖ. 
γ. 651. ἠξεν εᾱ. ϱτ. εἶρξεν ἴομίαμαϊ Έα], {μ θᾱ. 2. οἶξεν 9ου. 

φράξεν Ου, Θεά πιθομπι [αοῖ Ν. Ὦ. αρ. ΥΠ]οῖς, οι Ἠλ]οάοπα. 

γ. 095. πάλοι θὰ, Ῥγ. ετι. α Εαἰῑκ. 
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 Π4ΙΘΝΥΣΙ ΚΩΝ Β. «11 δο 

]αμβρὸν ἐγὼ τελέσω σε καὺ “4ρεί καὶ Κυθερείη, 

λαὶ γθονίου δείπνοιο θεοὺς ἔχε δαιυµονῇας. 

ἵξομαι εἰς σέο δῶμα" τί φίλτερον ἄλλο νοήσεις, 

ᾖ) µακάρων βασιλῆα τεῆς ψαύοντα τραπέζης ; 

εἰ δὲ τύχης. ἐθέλεις ἑτερότροπα κύματα φεύγειν, 

πορθμεύων βιότοιο γαληναίοιο' πορείην;' . 

Ἴ4ρεα μὲν «4ιρκαῖον ἀεὶ πεφύλαξο χαλέψαι, 

᾿4ρεα νόσφι χόλου κεχολωμένον. ἐννύχιος δὲ 

οὐρανίοιο δράκοντος ἐναντίον ὄμμα τιτήνας, 

ῥέξον ὑπὲρ βωμόῖο, λαβὼν εὔοδμον' ὀφίτην, 

κικλήσκων ὀφιοῦχον Ὀλύμπιον, ἓν πυρὶ καίων 

᾿]Γλλυρικῆς ἐλάφοιο πολυγλὠχινα κεραίην;’ 

ὄφρα φύγης, ὅσα πικρὰ πεῷ πεπρωµένα πότμῳ 

Μοιριδίης ἔκλωσεν ἕλιξ ἄτρακτος ἀνάγκης, 

εἰ Λίνα ΙΜοιράων ἐπιπείθεται. ἀλλὰ τοκῆος 

μγλοτιν ἔα κοτέοντος ᾿γήνορος" ἀοταθέων δὲ 

ἀμφὶ κασιγνήτων μὴ δείδιθι, κεκριµέχου γὰρ 

πόντες ἔτι ζώαυσιν' :ἐπεὺ Νοτίην χθόνα Κηφευς 

γάσσατο, Ἀηήνων ἐπιήρανος «4ἰδιοπήων: 

καὶ Θάπος εἰς Θάσον ἠλῶεν' ἀερσιλόφοιο δὲ: Ταύρου 

δύσγιφον ἀμφὶ τένοντα Κίλιξ Νιλίκεσσιν ἄνάσσευ ' 

Θρηϊμίην ὃ᾽ ἐπὺ πέζαν ἀπόσσυτος ἵκετο «Φιχεύς. 

τὸν μὲν ἐγὼ κοπόωντα βαθυπλούτοισι µετάλλοις, 

/αμῤρον ἐς Μ2ρείθυιαν ἄγω καὶ θρῇκα: Ῥορᾶα, 

νυμφίον ὀμφήεντα φιλοστεφάνου Κλεοπάτρης. 

καὶ σὺ, κασιγνήτων ἰσοελκέί γήµατι ΛΊοίρης, 

ν. 6069. ἐθέλῃς εχίτε. 

γ. 672. κεχοληµένον εᾱ. ϱν. ποδίναπα α Εαλῑς. ἴπ εᾱ, 1. φον {ρία. 

Θεά αιαετεπάτα, αι ἡ]]αὰ ϱοάθιι 8ειιδια α δετίονί ΝΟΜΟ τοιηθτί 

Ῥοΐιιθντ, 

ν. 08ο, ἀσταθέος αἁῖτῖ, οπι, ἴατι Ἡποάονη, 
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λαδμείων βασίλευε, καὶ αὔγομα λεῖπε πολίτοις 

πλαγκτοσύνης ὃ᾽ ἀπύειπε παλίµπορα κύκλα κελεύθου, 

καὶ ῥοὸς ἄστατον ἴχνος ἀναίνεο" «Κυπριδίῳ γὰρ 

σύγγογαν ὑμετέρην ζυγίῳ νυμφεύσατο δεσμῷ 

᾿Μστερίων «{ικταῖος, ἄναξ Κορυβαντίδος ὕλης. 

καὶ τὰ μὲν αὐτὸς ἐγὼ μαντεύσομαι". ἄλλα δὲ Φοίβῳ. 

καλλείψω. σὺ δὲ, Κάδμε, µεσόμφαλον ἄξονα ῥαΐνων, 

4ε]φίδος αὐδήεντα µετέρχεο τέκπεα Πυδθοὺς. 

Ὄως εἰπὼν ἀπέπεμπεν 4γηνορίδην µετανάστην 

Ζεὺς Κροπίδης' καὶ κραιπνὸς ἐς αἰθερίων ἴτυν ἄστρων 

χρύσεον ἤλασε δίφρον" ἐπεμβεβαυῖα δὲ Νίκη 

ἤλασεν οὐρανίῃ πατρωϊον ἵππον ἱμάσθλη 

καὶ Φεὺς εἰς πύλον ἠλθε τὸ δεύτερον: ἐρχομένῳ δὲ 

οὐρανίας πετάσαντο πύλας ὑψαύμενες Ὥραι, 

αἰθέρα ὃ᾽ ἐστέψαντο: παλιγύστῳ δ᾽ ἐνὶ μορφῇ 

σὺν «4ἱὔ νικήσαντι Φεοὶ νόστησαν Ολύμπῳ, 

καὶ πτερύεν µίπημα μετηλλάξαντο προρώπου. 
« ; αὰ 9 5 . . / ἁβοοχίτων ὃδ᾽ ἀσίδηρος ἐς οὐρατόν ηλύῦεν {ὔηνη, 

΄ρεα κῶμον ἔχουσᾳ, µέλος δέ οἵ ἔπλειο Ἀίκη- 
/ ι , 

καὶ Θέμις ὅπλα γίγαντος ὀλωλότος ἄφρονι Γαίη 
Π ών ’ 

εἲς φόβον ἐσσοαένων ἐπεδείκνυε, μητοὶ γιγάντων, 
ς . / 1 / 3 μ 
ὑψιπαγὴ κρεµάσασα παρὰ πρού ύροιαιν Ὄλυμπου.. 

γ. 095. {οτῖ. Κορ. Ἴδης., αἲ ΠΠ. 555. 

ν. 696. ἀλλὰ εαἶε, νἰάππι νά Εαὶκ. 

4. 008. «έλφιος. οὐ. 
γ. 761. γα εδῖ τερεή ο γετρὰ ἤλασεν γ.5. αι χ0. Έεραπε δίφο; 

μμ 



ΝΟΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΠΟΛΙΤΟΈΤ 

ΛΙ ο Να Σο Δεκ. 0 Ν 
αντυσ ας 6οΝι 



ος ν κ. σν) .. ς ” Ὡῥλὰ απ ὁ ως «γ ρὲ ν΄ νι 4 τ. ο οαθήκόρο λα στῶν-το ό . ννής Ν ών ον  ΄ 

ιν 
|) 

ος. Ἂν τριτάτῳ µάστευε πολύπλ 
ἐς Ἠλόκαρῆς τε μάλθραν φμλ 



ς ΝΟΝΝΟΠΧΥ 

απ 41οΤτΣσΙακ.Ν 
η. 

«4ύτο ὃ ἀγὼν, ὅτε χεῖμα παβήλυθεν᾽ ἄκρα δὲ φαίνων 

ἀννεφέλῳ  τελαμῶγι φαεοφόρα γῶτα µαχαίρης 

μορίων ἀνέτελλε, καὶ οὐκέτι κυκλάδι λίμνη 

λούετο παχνήεντα δεδυκότος ἴχνια ταύρου" 

6 οὐκέτι ὃ) ὀμβροτόκοιο παρὰ κ΄ίµα διψάδος ἄρκτου 

ἴχνεσιν ὄβρέκτοισιν ὁδεύετο µάρμαρον ὕδωρ. 

οὐκέτι ἸΙασσαγέτης, µετανάστιον οἴκον ἱμάσσων, 

δουρατέῳ τροχόεντι διαστείβων ῥόον ὀλκῷ, 

ὑδρηλὰς ἐχάρασσε πεπηγότας αὔλακας Ίστρου " 

10 ἤδη γὰρ Ζεφύροιο προάγγελος ἔγγυος «2ρη, 

σχιζοµένων καλύκων, δροσεροὺς ἐμέθυσσεν ἀήτας 

καὺ λιγυρὴ, µερόπεσσι συνέστιος, εἴαρυ κῆρυξ, 

ὀρθριον ὕπνον ἄμερσε λάλος τρύζουσα χελιδὼν 

ἀρτιφανής' καὶ γυμνὸν ἀπ᾿ εὐόδμοιο καλύπτρης 

1ῦ εἰαριναῖς ἐγέλασσε λελουμένον ἄγθος ἐέρσαις 

ζωογόνοις. «Κιλίκων δὲ παρὰ κροκόεντας ἐναύλους 

ὑψιλόφου Ταύροιο Λιπὼν πρηῶνα κεραστήν, 

γ. 1. λῦτο οἆά, 

γ. 11. ἐμέφνσεν οἆ, Ῥε. πι, Εαῆς. 
γ- 1ό, ἀἰφήηδιίταχ γα]βο ροδί χελιδώγ. 
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πρώϊος ἠῑε Κάδμος, ὅτε ζόφον ἔσχισεν Εως. 
/ 5 " 

καὶ πλόος ὥριος ἠεν" ἐπειγομέγοιο δὲ Κάδµου, 
5 ι Δ 9 : ; ον 
ἐκ χΦονὸς ὠχλίζοντο χαλιωτήρια γηῶν: 

. 3 Δ 3 ε ; ς , Ἀ Ὀχ. ΄ 

ἱστὸς δ) ὑψικάρηνος ὑπέρτερος, Πέρα τύπτων, 

ὄρδιος Επ άθις, καὶ ἠοέμα πόντο» ἱ ἑμάρσακμα . 

λος "μας πμ κα ἁήτης, ο 

αλά ελφῖνα κυβιστητῖῆρα γαλή μή, σιγαλέης δε ιᾳῖνα ΓΑ ϊ Ἶρα γαλήνης. ας 

συµπλεχέες δὲ κάλωες ἐσύρισαν ὀξέῖ ῥοίζῳ, 
, δ᾽ 3 μμ. / / 3 « 

σπεργοµέχῳ δ᾽ ἀγέμῳ πρότογοι μύκον, ἰδυπ 
-- ; ΄ η 1” 

λαΐφος ἐκολπώῦθη βεβιημένον ἔγκυον αὐρης. 

σχίζετο ὃδ᾽ ἄστατον οἴδμα παλιµπετές' ἄφρεε ὃ᾽ οφ 

οἰδαλέον, καὶ νηὸς ἐπειγομένης διὰ πόντου, 

κύματι ῥομβήεντι περὶ τρόπιν ἤπυεν ἠχώ 
1 / ” ς σο 

πηδαλίου δὲ κόρυµβα διχαζοµένης ἁλὺς ὑλκῷ. 
[ή - σο ω . 

κυρτὰ φαληριόωντα κατέγραφε γῶτα Φαλάσσης. 
-- , 9 - 
Καὶ δεκάτης μετὰ νύσσαν ἀχείμογα κυκλάδος ᾿Ηοὺς 

Κ. ζὃ κα κὸ νε τ. νΣ. ὤι 
άδμος , ἀκυμάντοισι «4ιὸς πεφορηµέγος αὗραις, 

5 ο σος / , - 
Ίρωϊον ὑγρονόμοιο διασχίζων πόρον Ἕλλης, 

κ” , / οω 

ἅρπαγος ἐξ ἀνέμοιο µεμυκότι σύρετο πορθμῷ 
κ Ε) ’ Ε] ; 

εἰς Σάμον, ἀντικέλευῦον ἐγερσιμόθοιο Καμάνδρου, 
- Π ; - 

γείτονα Σνθονίης, ὃδι παρθένος εἰςέτι Κάδμῳ 
΄ ΄ { / / 

“Μομογίη πεφύλακτο" καὶ ὑλκάδα Θέσπιδι “Ῥείη 
ο σ / 3 Ἡᾱ / 5 

Θρηϊκίην πόµπευον ἓφ 1όνα µάντιες αυραε. 

γ. 18. ζόφος ο. ϱτ. α Εαῆς. «ο. 

ν. 32. ἠώοις οὐ1ττ. 

γ. 50. Ζκαμάνδρου εᾱ. 2. 8εᾷ αμ. Ἀῑποι, 56ιπρες. αἱ εἰ. ϱν. 

γ. 6. Σιθογίην εὐῖι. «ους. Όσα. ὅτι ε, 5. 
γ. 4». ηόνα εί. ν. 8. κκ Σαμίης -- ἀκημοίτον εᾱ. ϱὺ. κῴκ 

Σαμίης --- ἄποίμητον θ4. 2. α Γαῑς, ει, καὶ γορητιηϊ Όσα, αιὸ 

ὄφ 
- 



ὅδ.. 

θο 

4ΊΟΝΥΣΙΑάΙΚ.ΟΝ Τ. 1 6 στι 

αλ σ.) ς 3 , λ / ϕ / 
καὺ Σαμίης ὀρόωντες ἀποίμητον φλόγα πεύκης, 

/ / .δ / ορ 
ἀγχίγυοιυ στείλαντο γεγηΘοτες ἱστία γαῦται " 

σω λί ζ, ἰ Β. ή η κ / 

γῆα δὲ πορθμεύσαντες ἀπυμάντου σχεδὀν ὅρμου, 
«/ / Β] - 

νήνεμον ἀκροτότοισιν ὕδωρ ἐχάφασσον ἐρετμοῖς, 
ἀ / / λ ο εοί / κ αν λ, / ν παὶ λιμένος προςέκελσαν ὑπο σκέπας: ἄκλινέων δὲ 

τρητὺς ὄνυξ πετραῖος ἐδέξατο πείσµατα νηῶν, 

παὺ διερῆς Ψαμάθοιο βαυνομένου διὰ κόλπου 
[ Ε) 4 / 

ὑλκάδος ἀγκυλόδοντες ἐπεσφήκωντο χαλινοί, 

δυοµένου Φαέθοντος. ἐπ) αἰγιαλοῖσι δὲ ναῦταν 
Ἡ σ ιά 

ἀστορέας ψαμάῦοισιν ἐπετρέψαντο χσµευνας, 

ἑσπερίην μετὰ δαῖτα᾽ βαρυνομένοισι δὲ φωτῶν 
3 3/ ”/ 3 ’ «/; 3 / 

ὄμμασιν ἄψοφον ἴχνος ἐπήγαγεν Ύπνος ἀλήτης. 
} / Ν 3 ασ 

-4λλ᾽ ὅτε πορφυρέοιο παρὰ πτερὸν αἴθοπος Ἐὔρου, 
, ην το αν ς 

ἄκρα χαρκσσοµένην ὑπὸ ῥωγάδα ΓΠευκρίδος Ἴδης, 
3’ . [ή / ή 3 ; 

ὕρῦρον ἀποπτύουσα φάνη λιμενοσκόπος ΗἨως, 
.] / / ο {ς. / 

ἄνιυπόρου μέλαν οἴδμα καταυγάζουσα Θαλάσσης, 
αι / {. ; 

"ρμονίην τότε Κύπρις ἵνα ΄ζευξειεν ἀκοίτη, 
α/ ΄ σο 

ἅπλοα σιγαλέης ἐτανύσσετο γῶτα γαλήνης. 
”/ ἃ 50 3/ ς Τι. 4 ΄ ᾗ 

ἤδη ὃ) ἔκλαγεν ὄργις ἑωΐῖος, ἠέρα τέµνων, 
ιε ή / - 

καὶ ὄτίχες εὔπηληκες ἐρημονόμων Λορυβάντων 
νι Τρ κ. , ς / ε/ 3 

Ἄγωσσιον ἐκρουσαντο σαπεφπάλον ἄλμα χορεύης 
3/ -” { , 
ἴχνεσι μετρητοῖσιν' ἐρισμαράγου δὲ βοείης 

ἴαπιθη (αἲ Ἐ. αποΓιθ) πια]ε ἀκοιμήτου 1εηίαραι, οἳ ν. ἀθ. Ῥιίαραι 
ἀἱοειάιμαι. {αΐσςθ προςκέλσαντες. 

γ. 49. βαρυνομένου εάΙ1, ααοά 611, Όμ. γ. 5. ἐπεσφήκοντο θὰ 
επι. 1ά1η ΗΠΟάοΠΙ. 

γ. 9ύ. καταυλάζουσα ο. ϱν. οπι. Τα], οι Οα111, 

γ. 6ο. ἄπνοα νΙάειις γο]ιίςο Χ. Ὦ. αρ. ΥΠ]οί», 
γ. 62. εὐπήλικες εὐ1ιί. 

γ. 64. Ῥνο βοείης να]εο χαχθιδ χορείης, αἲ ν. απῖ, Ἱεσίτης: οἱ 

ΨΙ. 121, εἲ Ἰίο γ. 7ο. 

Το, 1, Εξ 
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τυπτοµένης. ἑλικηδὸν ἁμιλλητῆρι σιδήρῳ, 

δίκιυπος αὐλὸς ἔμελπε, καὶ ὀρχηστῆρας ἐπεῖγου, 

σύνθροον ἐσμαράγησε µέλος βητάρµονι παλμῷ. 

καὶ δρύες ἐψιθύριζον: ἐμυκήσαντο δὲ πέτραὶ, 

καὶ νοερῷ σείοντο τινάγµατι ἁλυιάδες ὅλαι, 

καὶ 4ρυάδες κελάδησαν' ἐπεσσεύοντο δὲ πυκναὺ 

εἰς χορὸν ἀντιπόρῳ σκιρτήµσατι κυκλάδες ἄρμτοι" 

θρυχηύμῷ δὲ λέοντες ὁμοζήλων ἀπὸ λαιμῶν σό 

µυστιπόλων ἀλαλαγμὺν ἐμιμήσαντο Καβείρων, 

ἔμφρονα Λύσσαν ἔχοντα" . φιλοσκύλακος δὲ Φεαίνης 

µελπομένης Ἑκάτης, Φιασώδεες ἔβρεμον αὐλοὺ 

ἄζυγες, οὓς ρονίη κερατοξόος εὕρατο τέχνη. 

Καὶ πατάγῳ κελάδοντι φιλοσμαρόγων Κορυβάντων 

στρώΐῖος ἔγρετο Κάδμος, ὁμοπλεκέες δὲ καὶ αὐτοὶ 

ὀρύρινῆς ἀἴοντες ἀσιγήτοιο βοεύης 

Σιδόνιοι πλωτῆρες ἐὐκροκάλων ἀπὸ λέκτρων 

ἀκταίης µεδέηκαν ἀλίκτυπα γῶτα γαμεύνης. 

καὺ πόλιν ἰχνεύων ἐπλάζετο Κάδμος ὁδίτης, 

φ]α λιπὼν, ἑτάροισιν ἀπόσσυτος. ἐρχομένῳ δὲ 

ἐς δόµον “ρμονίης Φαλαμηπόλος ἤντετο Πειθώ, 

Ὀνητῆς εἶδος ἔχουσα, καὶ ἀχθοφόύρου διὰ κόλπου, 

οἷα γυνὴ ταλαεργὺὸς ἀφυσσαμένη πόµα γαίης, 
/ 3/ / ’ ω- 

ἀργυρέην εὔκυκλον ἐκούφισε κάλπιν ἀγοστῷ, 

γ. 66. Ῥτο αὖλὸς ἀθείάεταίις ἦχος. οἴ. 20.5. οκ ἐπείγων 
εἁ. φποά εεγνατί ροϊοταί, δἳ σµαραγεῖιν ἱταμδίῖνα ἀἰώτας, 

ν. 6ο. σεύοντο θά]. γ. 8. ἐπισεύοντο εᾱ. ϱτ. ἐπισσεύοντο εᾱ, 2. 
εκ οπιοιὰ. Ἐα]ς. 

ν. 78. αρΏιις Ειάφεεῖι: ὁμοκλινέες, αἲ Το, ΤΠ. 1. γε] ὁμοπτόλεες, 

ἵρ. ΧΠ. 1. { 
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- , «/ / ν ω ἄγγελος ἐσσομένων, ὅτι νυμφίον ἠθάδι Ὁεσμῷ 
ζωογόνοις πρὸ γάμοιο παθικμαίνουσι Άοετροῖς. 

3 πο «/ ω Ε] ο 

καὺ σχεδὸν ἄσιεος Πεν, ὃδι γλαφυροῖς ἐνὶ βόθροις 

συµπλεκέων ῥυπόωσαν ἐἑπασσυτέρων στίχα πέπλων, 

ποσσὶ πολυσκάρῦμοισιν ἐπιστείβουσι γυναῖκες, 
Ν Δ ς / Μη Ἐ΄ { 3 χο σω 

ποσοὶν ὁμοζήλοίσι. παὶ ἀκροτάτων ἀπὸ ταρσῶν 
/ / η 2/ 4 

κυανέη φεφέλη πεκαλυμμένον ἄχρι καρήνου 

Κάδμον ἀσημάντοιο, δι ἄστεος ἤγαγε ΤΠειθω, 

ξεινοδύκου βασι]ῆος ἐρευνητῆρα µελάθρου, 
ὰ το ον ι. ή ς Χ / όν 1). 7/ 

πομπὺς ὑδοῦ Ταφίης ὑπὸ νεύμασιν' ἔνθα τις Όρνις, 

ἑζομένη ἁμάοααν; ὑπὸ σκέπας ἁβρὸν ἐλαίης, 

ὀμφαίη, στόµα λάβρον ἀναπτύξασα, κορώνη 
β ΄ »] ς / ε/ { 

ἠϊθέῳ γεµέσιζεν, ἐς 4ρμονίην ὅτι φύμφην 

Πϊε φειδοµένῳ γαµίῳ ποδὶ, νωθρὸς ὁδίτης, 

καὶ πτερὰ σεισαµένη Φφιλοκέρτομον ἴαχε φωνήν: 
1/ / η). ρω ᾽ 

Νήπιος ἔπλετο Κάδμος, ἢ ἔπλετο νἢῖς ᾿Ερώτων" 

νυμφίον οὗ βραδὺν οἴδεν Ἔρως ταχύς. ἵλαθι, Πειδώ, 
/ γ Ρ 3 / / 

δη ύγει σέο Ἀάδμος, ἐπειγομένης Αφροδίτης. 

Φερμὸς Έρως καλέει σε, τί, νυµφίε, νωῦρὸς νο Ἡ 

ἡδὺς, ὃς ἱμερόεντος ᾿4δώνιδος ἐπλεο γείτων, 

ἡδὺς, ὁ Ἠυῤλιάδεσσιν ὁμώλακα παιρίδα γαίΐων. 

ἤλιτον, οὗ ῥόον εἶδες 4δώνιδος, οὗ γθόνα Βύῤλου 
Ὕ/ σα / / / σ / 

ἔδρακες, ἦχι πέλει «Χαρίτων δύµος, ἦχι χορεύει 

᾿4σσυρίη Κυθέψεια, καὶ οὗ φυγόδεµτος 4δήνη. 
/ λ / / 3 ’ 

τερποµένην δὲ γάµοισι, τιθηνήτειραν Ερώτων, 
λ μ |) Ε] ή 3/ / 

ΤΙειθώ πομπον ἔχει, οὐκ ἄρτεμιν' ἴσχεο µύχθων, 

5) , ο. Ε] ΄ 

γ. 92. ἐπιστείβουσα χιτῶνας θὰ, Ῥη. ἐπιστείβουσι χιτ. οὐ. 2. 
οοµΙ. Οαπῖ, οοντεοίο ἀεβροίαν Όμπαεο, ΌῬορδιί γ. ϱ2,. Ἠεγηιαμπο 

γλάεωίαν αφιιοί γθτδις οχοἰἠίς»ς, 

Εξ 3 
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ε , 3 , α ντ] [ή , ; Β 

“Αριονίης ἄπόναιο, καὶ Ἐύρωπην λίπε ταύρῷ 

115 σπεῦδε, καὶ Ηλέκτρη σε δεδέξεται, ἧς ἀπὸ χειρῶν 
αν 

γαὶ δἠ καὺ γαµίων ἐμβάλλεο φόρτον Ερώτων, 
Ε) / ό 3 / 3 / . ἐμπορίην φιλότητος ἐπιτρέψας ᾿4φροδίτη 

Ἀυπριδίην δὲ Φύγατρα, φυλασσοµέγην σέο παστῷ, 
/ - 9 ον 1 / 

ἄλλην δέχνυσο Κύπριν: ἐπαινήσεις δὲ κορωνην, 
Δ / / / 3/ Ρ] [ή 130 καὶ γαμίην Καλέσεις µε «δεοπρόπον ὄρνιν Ερωτων- 

3/ 3 ; - ῶ ; λ 
ἤλιτον" ἀλλά µε Κύπρις ἐπέπνεεν' ἐκ Παφίης γαρ 

/. , , , δά μ 
ἀεσπίζω σέο λέκτρα, καὶ εἰ πέλον ὄρνις «49ηνης: 

Δ / [ή [αν ΄ ’ σω 

ος φαµένη, σφρήγισσε λάλον στόμα µάρτυρι σιγή! 
ε/ ς , / ἄλλ᾽ ὅτε οἳ στείχοντυ λεωφόρα κύκλα κελεύθου 

πο , ε) ’ 

195 τηλεφανὴς βασιλῆος ἐφαίγετο πάγδοκος αὐλη, 
/ ς 9 -ω αρ). { κ ὸ πίοσιν ὑψωθεῖσα, τανυσσαµένη τότε Κάδμῳ 
{ .] ο 

δάκτυλον ἀντιτύποιο χοήµογα μάρτυρα φωνῆς, 
/ ιά ’ 

σιγαλέῳ κήρυκι δόµον σηµήνατο Πειθώ, 

ποικίλον ἀστράπτοντα" καὶ αἰδέρα δύσατο δαίµων 

160 ἀλλοφανῆς, πτερόεντα διαιῷύσσουσα πέδιλα. 

λαὐ δύµον ἐσκοπίαζεν ἀλήμονι Ἱκάδµος ὀπωπῃ, 
5 / α/ , λ / 
Ἡφαίστου σοφὀν ἔργον, ὃν Ἠλέκιρη ποτὲ νύμφη 
- [ή / , ’ / 

ἐργοπογος «Ίήμνοιο ἸἨυριναίῃ κάμε τέχνη, 

ν. 14. ἀπόνοιο εᾱ, ϱν. θιπ. Εαἷς, 

ν. 116. ναὶ δὴ καὶ γ. ἐκβάλλεο φ. ἐ. ἐποπεγα οµγαπι ἄε πιρέτες 

Ππερίε Ύ. Τ. αρ. οί». νηῦ τεῇ γ. ἐμβ. Ου. ἴθυῖ. ι 

γ. 120. καλέεις εᾱ. ϱν. θιιειιά. Ε ας. 

γ. 1285. σιγαλέον πήρυκι εἰ. Ῥν. σιγαλέον κήρυκα Εαὶῑς, 1 θἆ, 3, 

αιιοά Ῥτοραι Θεμτας. αἲ Μαξ. ρ. 296. 

γ. 190. πτερύεντι διαιθ. πεδίλῳ εἁ]1, πτερόεντι διαΐσσοντα πᾶ- 

δίλῳ τοπία, Ομ. 

ν. 192. ᾿Ἠλέκτρη --- νύμφη ἐργοπόνως εδ. αοά επι. Οι, 
αι ν. 156. Αὐπαϊμι εἰ Τωιορυνα ζυρωναίῃ Ἰεβίσοε τείευῖ, 

- 
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; δαίδαλα πολλὰ φέροντα". φνεοσταθέος δὲ µελάθρου 
τά 

χάλκευς οὐδὸς ἔην εὐήλατος: ἀμφίθυροι δὲ 

σταθμοὶ ἐμηκύνοντο πολυγλυφέων πυλεώνων, 
/ ο] 

καὶ λόφος ὀμφαλόεντι διεσφαίρωτο καρήνῳ, 

μεσσοφανὴς ὀρόφοιο" Λιθοστρώτοισι δὲ τοίχοις 
σω ιά νά { ’ γῶτα κατεστήοικτο πεπηγότα λευκάδι γύψῳ 

1 η) πώ , πα 3/, . οο 

ες μυχὸν ἐξ ουδοῖο.. πέλαξ δέ τις ὀῤρχατος αὐλῆς 

ὄμφιλαφῆς δροσόεντι φυτῶν ἐβαρύνετο καρπῷ, 

τετράγυος, πρὸ δόποιθ, καὶ ἄοπεια φύλλα πετάσσας 

Φηλυτέρῳ φοίνικι πύον πιστώσατο φοῖνιξ" 
3 21 { ο κ ΄ 3/ Οχνη τ' ὄγλαόκαρπος ὁμήλικι σύμφυτος ὄγχνη 

΄ ς / 

ὄρῦριον ἐψιθύριζεν, ἑλισσομένη δὲ κορύμβοις | 
/ / Β) ο /{ 3 ΄ γείτονα πιαλέης ἐπεμάστιε Φάμνον ἐλαίης : 

.ν / « / 

εἰαριγοῖς ἀγέμοισιν ἀναινομένη παρὰ δάφνη 
΄ {131 Δ Ἡ σείετο μύρσινα φύλλα, καὶ εὐπετάλου κυπαρίσσου 

αι ας { 1/ ο ψ να ὄρθριον ἐθρίπιζε πόμην εὔοδμος ἄήτης 

συκῆς Ὁ᾽ ἠδυτόκοιο καὺ ἰκμαλέης ἀπὸ ῥοιῆς 
Δ 3 ιά 5 ’ ” ᾿ σω καρπὸς ἐρευθιόων ἐπεθήλεεν οἴνοπι καρπῷ 

Ε) / λ }λ 3 [ή 0 / 1 « 

σγχιφυτῷ., παιν μα ον ΣΤ εξ 7ειτογυ μα ῳ 

/ ” ῃ / 

πολλὰ δὲ Φοιβείοισι σοφοῖς ποικίλλετο φύλλοις 
{ { / γοάµµατα δενδρήεντα φιλομλαύτων ὑσκίνθων" 
κ αΤ, . ην μ) / Ν / καὶ Ζεφύρου πγείοντος ἀεξιφύτου διὰ κήπου 

σα 3/ , : ’ 3 / 3 { 

ἄστατον ὄμμα τίταινε πόθων ἀκόρητος “Απόλλων, 
λ μ 5 ιν 3ο } , ”/ καὶ φυτὸν ἠβητῆρος ἰδὼν δεδονηµένον αὖμαις, 

νὰ χ/ σ α/ { δίσκου μνῆστιν ἔχων, ἐλελίζετο, µή ποτε κούρῳ 
ζ / Ἆιι 5 / α..ζ 

ζηλήκων φι)ογέσειε παυ ἓν πετάᾶλοισιν σητης Ἰ 

(5Υ 

γ. 142. πελάσσας Ν. Ὁ. αρ. ὙΥΠ]οίδ, πομ πιαίε; θε δἶμε 116- 
ερςς![αίθ. 

χε α1δ4, δενδρύεντα ο. ργ. 3 



τρ νΝοΝΝΟΥ 
, 

ή . αμ ω μα) - ΄ 

16ο εἶ ἐτεόν ποτε αεϊνον, ἔτι σπαίροντα κογίη, 
/ / / 

ὄμμασιν ἀκλαύτοισιν ἰδὼν δάκρυσεν ἀπόλλων, 
{ / ΄ 

καὶ τύπος ἀφθεμόεις μορφώσατο δάκρυα Φοίβου, 
3 .) ’ / , αἴλινον αὐτοκέλευστον ἐπιγράψας ὑακίνῶῳ. 

3/ μ., ” 3.1. 3”, ᾽ Γ 

ὄρχατος ἔπλετο τοῖος ἐὔσκιος'. ἄγχι δὲ πηγη 
ν’ / , ’ 3 ! 

165 δίστοµος, ἔνθεν ἔην γαέταις ποτὸν, ἔνθδεν ἀλωεὺς 
ος 3 { Ε] ’ λ . δὲ ελ ηλ υδ 

ἐξ ἀμάρης ὀχέτευε πολυσχιδὲς ἄγκυλον ὕδωρ 

ἐς φυτὸν ἄλλο µετ ἄλλο: ῥόος δέ τις ὡς ἀπὸ Φοίβου 
Γ. / / ἁβρὰ µελιζομένης ἐπεβόμβεε πυῦμµέτι δάφνης. 

.] , ’ {ο ΄ καὶ πολὺς εὐποίητος, ἐρεισάμεγος πὀδά πέτρῳ, 
{ ο ζω , { 170 χρύσεος ἵστατο κοῦρος, ἐναντία δαιτυµοτηων 

ς ; [ή 3 / ’ 

λαμπάδος ἑσπερίης ταγύσων ἐπιδόρπιον οίγλην᾽ 
1 2 3 ; / { ζω 

πολλαὶ ὃ ἰσοτύπων µελέων τεχνήµοχι σιγὴ 
/ - ω 

χάσµασι ποιητοῖσε σεσηρότας ἀνθερεῶνος, 
/ /{ ΄ γ/ 3/ / 

ψευδαλέων σκυλάκων στίχες ἔμφρονες ἄγχι Φυράων 

175 ἕστασαν ἔνθα καὶ ἔνθα, καὶ αογυρέῳ κυγὶ γείτων 
/ ὃ ἕ ο - χρύσεος οἰδαίνοντι κύων συνυλάκτεε λαιμῷ 

΄ ϕώ ’ ο , ι - 

σαΐνων ἠ δάδα φῶτα" παραστείχοντι δὲ Κάδμω 
}9 ὼ ’ σω .. { 3 ; 

µιµη/ῆς ἀπέπεµπε ῥοῆς ξεινοσσοον Ηχω, 
ος . 3 ας / - ;  οω ποιητῆς τ. ἐλέλιξε φιλοστόργου τυπον οὐρῆς. 

3, 1 ον .α ”.» , ’ 
180 Όψρα μὲν εἰςέτι Ἀάδμος ἐὐστρέπτοιο προσώπου 

/ / -ξ ; 

ὄμματα δινεύων διειέτρεε κῆπον ἀνάκτων, 

καὶ γλυφίδας, καὶ κάλλος ὕλον γραπτοῖο µελάθρου, 

ν. 16ο. 88. νθιδίριις {π Ἠτπο τηοάαπα ἴναπεροδΐδ: 162. αθο, 

161. 163. Οαμ. Ἰομίαθαῖ ν. 16ο. ᾗ ἐτεόν οἱ ν. 165. ὑακίνδῳ. ἴπα 
Ίαθο Ρο5ῖν. επιθιά, νθια δι, (αείεγάπι ν. 1θο. σπείροντα εᾱ, ϱύ. 

οι. α Ρας. 

ν. 105. ὑακίνθων εζἀ. 
κ 

γ. 106. ἅμέρης εᾱ. ϱτ. εοιτ. Έα. ἑξαμερὴς ταῖχε ΤθπίαΙ 0311, 
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7 

) Ὀ.. 1 πι 7 ἷ Εν ή ὰ ὃ ν {λλ, 
αἴγέων ὁρόων ἀμαρύγματα φαιδρὰ μετάλλων, 

, α) 1 Ἶ , σω 

τόφρα δὲ καλλείψας ἄγορην καὺ γείκεα λαῶν, . 
. ’ ' « / κ! | ες 

φαιδοὺς ἀεροιλόφοιο περὺ ῥώχιν Ίμενας ἵππου, 
, Γιο 3. η / 2) ., 

᾽Ημαδίων, Θρήΐσσαν ἔχων Σάμον, ΄4ρεος ἕδρην, 

µητέρος Ηλέκτρης, βασιληΐδος, εἰς δόµον ἔστη, 
δὰ ” ’ .. 

ὃς τότε μοῦνος ἄνασσε, πασιγνήτοιο νομεύων 
ο / / ΄ Σ ., 
ἡνία κοιρανίης, ὅτε πάτριον οὐδας ἑάσας, 

/ Ε) / κ χ |. | 
«άρδανος ἀντικέλευῦον ἐνάσσατο πέζαν. ἀρούρης, 

, σ/ 3 ση Γε. 

Δαρδανίην εὔπυργον ἐπώνυμον ἄστυ χαράξας, 
3 , 3 . ; / ε, Ὃν 
Ιδαίην ἀροτῆρι διαγράψας πὸνιν͵ ολκῷ " 

Ἀ ιτς μέ, κ ΄ υ χα ΄ ς [ή 

καὶ ῥόον Ἐπταπόθροιο πιων καὺ χευµατα Ἴῆσου, 

}νωτῷ κλῆρον ἔλευπεν ἔχειν καὶ οκῆπτρα. Καβείρων 
ο ; 3 ια. .) 

4άρδανος, Ἠιαθίωνος. ἀδελφεὺς,. ὃν. 4ιὸς ευναὶ 
1) ολ , / 1 5 πω 
ἤροσαν, ὃν κοµέεσκε «{ίκη τροφὸς, εὖτε λαβοῦσαι 

σω Δ ῃ ῃ { ο ! 

σκῆπτρα Δ4ιὸς καὶ πέπλα Ἰρύνου καὶ ῥάβδον Ὀλύμπου, 
, ον η /. 3ῇ σ 

εἲς δόµον ᾿Ηλέκτρης ῥασιληϊδες ἔδραμον 4ΐφαι, 
, 3 [ 

κοιρανίης ἀλύτοιο πθομάντιες 4ὔσονι]ων: 
) ’ ϕώ / ἀ  λ / λ Ε) ο» 

300 καὶ βρέφος ἐφρέψαντο, παὺ ἀτρέπτῳ «4ιὸς ὀμφὴ 

Νε 184, γείκεσι εᾱ. Ρε. θτα. (Ρας, αἱ ΟβΗ1. γ. 8. φαιδρὰ ἄερα. 

εᾱ. Ῥν. φαιδρὸν Εα]κ. ἵπ ο, 2. Ὕπὶ Ῥγᾶεί. οοπεοίῖ φαιδρός, Ὄε 

Ῥτνούιοίοπθ 1 περί απὶο ὁ ἁῑοίιι αλ. 

γ. 187. ῥασιλήϊος οὐ. αἶῑας ξ. πια! βασιλἠϊζον ε. δόµ. 

γ. 180. ἑάσσας οὔ1ει. 

γ. χοο. πέτρας ἂρ. εἰ, ϱτ. πέτραν ἄρ. Ἐα]ικ. οοπ]. χεοθρί. {π 
εᾱ. 3. πέζαν Ομ. εἴ Ἠλοάοπα, πῖαρ νο] πεῖρας Βεαμς. 

γ. 193. ῥήσους εᾱ, ρε, ει, Εας. ν. δ. γλωτῷ οπᾷ, αἲ οοᾷ, 6ὲ 
"θαπι, οπιθιιᾶ. 

ν. 196. λαβοῦσα εα1ιε, 

γ. 107. {οχ,. Κρόνου. 

Υ. 198, εἰς δρόµον ο. ϱχ. εἶπ. Γαῑ]ς. 



73 ο Να Ν πιο τ 
ϱω 3 4 8 / η ε! 

κοῦρος ἀνασταχύων παλιγναυξέος ἄνθεμον ἄβης, 
9 ΄ /  - ς/ { / 1 

Ἠλέκτρης λίπεν οἴκον, ὅτε τριτότου χύσις ὄμβρου, 
- ε/ / 

κύμασι πυργωθεῖσα, κατέκλυσεν ἕδρανα κόσµαυ. 
[4 λ ὕ 1 . 3 19) ώ 

πρώτου γὰρ κελάδοντος ἐπειρήΘη γιφετοῖο 

905 «2γυγος ἠλιῤάτοιο δι ὕδατος αἴθέρά πέµπωγ, 
Δ «! κ. ῥ τω ος ., |. οι / 

χδὼν ὅτε πεύῶετο πᾶσα κατάῤῥυτος, ἄχρα δὲ πέτρη: 
αν / [ά 

Θεσσαλίδος κεκάλυπτο., καὶ ὑψόθι Πυδιὰς ἄκρη 
- ; ο”, / / 

ἄγχινεφὴς γιφόεντι θόφ κυµαίνετο πέτρη. 
ι 2/ α/ αι ’ 3/ 4 

δεύτερος ὄμβρος ἔην, ὅτε κυκλάδος ἄντυγα γαίΐης 
/ / 310 χεύματι λυσσήεντι κατέκουφε δύςνιφον ὕδωρ, 

{ 9 πω « / η /” 

4{ευκαλίων ὅτε μοῦγος ὁμόστολος ἥλικι Πύ(ῥη, 
33 ; / αι α / / / 
ὀλλυμένων µερόπων, ἐγὶ λάργακι κοιλάδι τέµνων 

οω ; 4 -- χεῦμα παλινδίνητον ἀτεκμάρτου γιφετοῖο, 
κ 5 [ή «1 - [ή ’ 

Πέρος ὑδατόεντος ἕλιξ πορθμεύετο ναυτης. 

915 καὶ τρίτατος «4ιὸς ὀμβρος ὅτε χθονὺς ἔκλυσεν ἕδρην, 

καὶ σκοπέλους ἔκρυψεν, 4θωϊάδος δὲ καὶ αὐτῆς 
»/ ς , 3 / ων αβρογα Σιθονίης ἐκαλύπτετο νῶτα κολώνης, 
.. / ο” /-. ο 

ὑψιπόρου τότε χεῦμα διασχίζων φιφετοῖο, (κ 

«4άρδανος ἀρχαίης ἐπεβήσατο γείτονος {δης. 
29 σε / τ; 9 κ. 1ὃ ο Ε 1 ) ’ «990 τοῦ τότε, Σιθονίης χιονώδεος ἀρχὸς ἀρούρης, 

’ ο. η ; : ; 
σύγγοχος Ἡμαθίων, ἀγορὴν ῥαρύδουπον ἑάσας, 

/ .) ’ . , ιά η} ε/! 

«αμβεεν ἀγέρος εἶδος, ἐπεί νὺ οἱ ἔμφυτος ἡβη 

ἠνορέην καὶ κάλλος ἐμίγνυε σύζυγι μορφῇ, 

ν. 201. ἥβην εᾱ. Ῥγ. δι. Ἐα]κ. αἱ ΟΠ. 

ν. 206. ὤγυστος εᾱ. ϱν. πέµπων παμε εᾱ. τί οοντοκήτ 

Ἐα]. Ῥτο αἰτετο τέµνων Φοαμς. τος, πιθΠΙΗΜΘΠΙ ἴρπίθρδο αὔλα- 
χα τέμνων. 

γ. 207. Πυθιάκρη εᾱ. ϱτ. οους. Ἐαῆς. 

ν. 216. ᾽4θανιάδος θᾱ. ϱτ. α Εαϊκ. ειιειᾶ. 

γ. 231. ἑάσσας οτι, 

2 
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θάμβεε τηλίκον εἶδος" ἀριφραδέων γὰρ ἀνάκτων 

αὐτόματου κήρυκες ἀναυδέες εἰσὺν ὀπωπαί. 

καΐ µιν ἑλὼν Σείνισσε, σὺν ᾿Ηλέκτρη ἐθελούση 

αἰόλα πιαλέης ἐπεκόσμεε δεῖπνα τραπέζης, 

ξεῖνον ὑποσσαίνων φιλίῳ καὶ ἀμεμφεῖ μύθῳ, 

πολλὰ τιθείο. ὃ δὲ κυφὸν ἐπ᾽ οὔδεος αὐχένα κάµψας, 

ἀμφιπόλων ἀπάνευθεν ἄθελγέας εἶλκεν ὀπωπάς, 

καὶ μόλις εἰλαπίναζε' φιλοξείνοιο δὲ νύμφης 

ἑζομένης ἀντωπὸς ὑπυκλέπτοντι προεώπῳ 

αἰδομένην ἐτίταινε σαόφρονα χεῖρα τραπέξη. 

Τοΐσι δὲ δαινυµένοισιν ἐπήτριμος ἄλλος ἐπ᾽ ἄλλον 

ἔμπνοος ἐσμαράγησε δόναξ Κορυβαντίδος Ίδης: 

ἐκ δὲ πολυτρήτοιο πόρου σκιρτήµατι χειρῶν 

σύνθροον ἐκρούσαντο µέλος µυκήτορος αὐλοῦ 

δάκτυλοι ὀρχησιῆθες ἐπιθλίβοντες ἀοιδήν 

καὶ τροχαλοῖς κροτέοντα τινάγµασι σύνθροον ἠχώ,' 

κύμβαλα βομβήεντα συγέκτυπε δίζυγυ χαλκῷ ο. 

συμφερτοῖς δονάκεσσιν" ὑπὸ πλήκτρῳ δὲ καὶ αὐτη 

ὄρθιος ἑπτατόνοιο λύρης ἐλελίζειο χορδή: 

(παλλ’ ὅτε δὴ μετὰ δαῖτα κορέσσατο Ῥίστονος αὐλοῦ, .. 

εἰρομένῃ πελάσας φιλοπευθέὶ Φῶκον ἀνάσση, 

Κάδμος, ἁλιπλάγκτοιο µεληδόνος οἴστρον ἑάσας, 

ν. 220. σ. Ἠλ. ὃδ. Θανούση εᾱ. ϱΡγ. /ανούση αλ 2. ϐ σοι]. Εαὶκ. 

πεκούση ἀεαῖι Ου. ἐθελούσῃ Ροδίιπι οκ. Ηειτηαμαί οοπἰθοἰμγᾶ, 

γ. 207. σύνθρονον εᾱ. Ρν. 

γ. 300. σύνθρονον εἰ. Ρ.. 

γ. 242. θρθριος οὰ. Ρτ. επι. Εοῖις. 

πάς, πετάσας Φιλοπευθέα᾽ εἀά. παθούη ον ν. Ὦ. αρ. 
δρα, ν. 5. ἑάσσας οᾱ]ιι, 



ῶά ΝΟΝΝΟΣ .. 
1 [3] ΄ - ο Φ.1 [ή ; ’ ΄ 

φαιδρὸς ἐθν γένος εἶπε, κάὶ ἀενάων στίχα πύθων 
5 ν / τν 

οἰγομένου κρφουνηδὸν ἄνηρυγεν ἀνδερεῶνος 
-- , , / ν σ- ’ Ἄυμφα φίλη, τί µε τὀσσον ἄνείρεαι αἷμα γενέθλης ; 

΄ ’ [ή Ρμῶ 

ὠκυπόρων µερόπων γεγεὴν φύλλοισιν ἐΐσκω: 

250 φύλλα τὰ μὲν κατέχευαν ἐπὶ Φον Φυιάδες αὖραι, 

ὥρης ἱσταμένης φθινοπωρίδος, ἄλλα δὲ καιρῷ 

εἰαρινῷ. ποµέουσι τεθηλότα δενδράδες ὅλαι. 

ὥς Αροτέη γενεὴ µινυωριος" ἢ μὲν ὀλέθρῳ 
[ή , { πι, / 

δάµναται, ἱππεύσασα βίου δρόµον, Ἠ ὃ᾽ ἔτι Φάλλει, 

356 ἄλλη ὅπως εἴξειεν' ἐπεὶ παλινάγρετος ἕρπων 

εἰς γέον ἐκ πολιοῖο θέει μορφούμενος αἰών. 

ολλ’ ἐρέω περίπυστον ἐμὴν εὔπαιδα γενέθλην : 
.] /  / «/ 

Ἔστι πόλις, κλυτον ἄργος, ἐδέθλιον ἵππιον Ἠρης, 
/ , 3 / 

νήσου Ἰανταλίδαο µεσόμφαλος: ἐνθδάδε πούρην 

200 θηλυτόκοις ἔσπ αἲς εὐπάρθενον ἀνί ς έσπειρε γοναῖς εὐπάρῦεγον ἀνὴρ 
3/ 3 , 3 η 3 1 Γ / 
/ναχος, ναχίης ὀνομακλυτὸς ἀστὸς ἀρούρης, 

[ή Αλ ΄ 

νηοπόλος, καὶ φρικτὰ πολισσούχοιο «εαίνης 
»/ { / ει , ὄργια. ῥυσσοδόµευε «εηγόρα μύστιδι τέχνη 

. σω α- ή 3/ 3/ 

πρεσβυγενής: καὶ Ζῆνα, Φεῶν πρόμον, ὄρχαμον ἄστρων, 

3265 γαμβρὸν ἔχεύν ἀπέευπε, σέβας πεφυλαγμένος Ἡρης, 

ν. 246. φαιδρὸν εὰά. Οουτεχή ἨΠενππαμμας, στ. Φυμῶν οὐ 11. 

γ. 209. θΟνιάδες ο. ϱτ. Φυάδ. εἳ, 2. ὨῬχταείετεα κατέχευσαν 

πίτας. εΠ. οξ. ἴοπιει ΠΠ. τοῦ. γ. 8. παρπῷ σα αιιοᾷ επιθιὰ, 

Ῥεα[ίς. σον Ὁ κ 

γ. 205. ἄλλη ολ, οἱ ἔξειεν εἰ. Ρε. αιοὰ οοττοχίς Ἐαῖκ. 

ν. 208. εὐδέθλιον εᾱ, ϱν. εἳ ν.δ. 6ὰᾷ. τανταρίδαο, οπισμ. Ἐαϊ, 

εί Όσαπ1. 

ν. 300. εὐπάρθενος οἵ ν. 3. ὄνόμα κλυτὸς ἀῑνίς. εὔϊίη. Ῥπίας 

6Ρο, Ῥοβῖεγίας: Οαπς. οιηθγιΒ, ὠπάφάμιος ἨΟ - θαήμηνιε, ουσ 

Φεμχαά. αἆ Μας, Ῥ. 222. 1ῷο 
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ο] ὧι - ο οσκκκον Γ. 111. 
3 λ «{ { , ’ 

ταυροφυὴς ὅτε πόρτις, ἄμειῤομένοιο προζώπου, 
αν ”/; 9 [ / ο ἔ 

εἰς ἀγέλην ἄγραυλον ἐλαύνετο συνγοµος {ω, , 

καὶ ὁαμάλης ἄγρυπνον ἐφήκατο βουκόλον ΄Ἡρη, 

ποικίλον, ἀπλανέεσσι κεκασµένον “Ίργον ἀπωπαῖς, 

Ζηνὸς ὀπιπευτῆρα. βοοκραίρων ὑμεναίων, 
λ α Π κ Ἡ ο / 

Ζηνὸς ἀθηήτοιο, καὺ ἐς νομὸν Πἴε κουρη, 

ὀφθαλμοὺς τροµέουσα πολυγλήνοιο νομος. 
{ λ / / ’ ωχ ἃ 

γυιοβόρῳ δὲ μύωπι χαρασσοµένη δέµας, {Ιω 

᾽Τονίης ἁλὺς οἴδμα κατέγραφε φοιτάδι ηλ)’ 

ηλδε καὶ εἰς 4ἴγυπιον, ἐμὸν ῥόον, ὃν πολιῆται 
ο. 3 / 4 ε{ / Νεῖλον ἐφημίξαντο φερώνυµον, οὕνεκα γαίη, 

εἰς ἔτος ἐξ ἔτεος πεφορηµένος ὑγρὸς ἀκοίτης, 
/ ; Ἡ / 3η / 

χεύματυ πηλώεντι νέην περιβάλλεται ἰλύν ---, 
3/ 3. η ς ῃ λ ἠλυύεν εἰς Αἴγυπτον, ὕπη βοέην μετὰ μορφῆν 

δαιμονίης ἴνδαλμα µεταλλάξασα κεραίης, 

ἔσκε Φεὰ φερέκαρπος" ἀναπτομένοιο δὲ καθποῦ 

Αἰγυπτίης «4ήμητρος, ἐμῆς περεαλκέος οὓς, 
4 ς/ 4 εὐόδμοις ὁμόφοιτος ἑλίσσεται ἀτμὸς ἄηταις. 

η «2/ ΑΔ. , / 6 { ἐνῳ᾽ Ἔπαφον 44 τίκτεν, ἀκηρασίων. ὅτι κόλπων 

Γναχίης δαμάλης ἐπαφήσατο Θεῖος ἄκοίτης : 

χερσὶν: ἐρωμανέεσσι' 'θεηγενέος δὲ τοκῆος 
3 3 ’ . 5 , 

ἐξ Επάφου ιβύη: «4ιβύης δ᾽ ἐπὶ παστὸν ὁδεύων, 

ν. 3607. ἄγραυλος εά{ε, 

γ. 27ο. ὁ πιπευτῆρα οᾱ,. ϱτ. α Ἐαῆς, οπιομά. 

Ὅν. 274. νοο, ἁλὸς {ων θἆ, Ῥν, οιηἱδδιη φαρρ]ονίί Εα]ς, 

ν. α]8. εἰλὴν οᾱ. ϱῬντ. εἰλὺν Εαὶκ. οἵι. ελὺν Τιοάσπι. χείµατι --- 

εἰλὴν απα]ε οχ]ήραι Βόμναᾶεν αρ. Νγεγηςά, αἆ Ἀνίεη, Τεν, 546. 

(Υε 5. παρὰ µορφ. εὐϊτ. «φιοά οοσχ, Ομ. 

γ. 28ο. περαελκέος, εάά.. 

γ. 287. ἀιβύη Ίοεο Ῥείοπί εἆ. Ῥς. πω, «Κας, 
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ΝΟΝΝΟΥΤ ιο 

ΛΤέμφιδος ἄχοις κανε ΙΠοσειδάων µεταγόστης, 
. / 3 { 3 1. Δ , / 

παρθένον ἰχνεύων ᾿Επαφηϊίδα" καὶ τὀτε πουρη,.. 

δεξαµένη 1αετῆρα βυθοῦ, γερσαῖον ὁδίτηι, 
τς ΄ ., πο μάς, ” τω /) 

Ζ]να «Ίίβυν τέκε, Ἠῆλον, ἐμῆς ἀροτῆρα γενέθλης. 
ἃ ” ας 1 ο! σό . 9 /ως 3 1 καὶ Α1ιὸς σῤύσταο γέην ἀντίζῥοπον ὀμφῆν | 

/ ”ς αν 

Ἀαογίη ῥοόωσι πελειάδε διψάδες ἄμμοι ὰ 
1 , 1 Ν αλ ὁρ 3 ; 

μαντιπόλῳ:. πέµμπτῳ δὲ πατὴρ ἰσόμετρον ἀριθμὸν, 
ο» . / λ / ΄ Ῥῆλος ἐπασσυτέρην γεγεὴν σπεραήνατο παίδων, 

ο) - ζ ω) -΄ / Φινέα καὶ Φρίνικα λιπόπτολιν, οἷς ἅμα άλλων, 
.] 1! , Τε ὁ ΄ ΄ 

ἄστος ἁμοιῤαίων πολίων, περίφοιτος 4γήνωρ 4 
κ { Ε ελ -- 
ἀσταθέος βιότοιο, πατὴρ ἐμὸς, εἶχε πορείην 

Ψ. Δ ΄ [ή 

ἐς Θηῤην μετὰ Μέμφιν, ἓς ᾿Ασσυρίην μετὰ Θήβη», 
η Ἆ 3 / / .’ .] ΄ 

καὶ σοφος ιγυπτίης ναέτης, «ἄἴγυπτος, ἀρούρης, 
5 4 λ ιά ΄ ελ 3 ΄ , η Ν αἰνοτύχος πολυτεκγος, Ὁς ἀρσενόπαιδι γενέθλη 

σ/ ’ { β 

ἤροσε τοσσατίων μινυώρια πώεα παΐδων, 
πι / 4 / υ. ε/ λ 3/ ΄ 

καὶ «{αναὺς Λυπόπατρις, ' ὃς ὥπλισεν ἄρσενι φύτλη 
ω Πῃ / . -- / 

Φ Τλυ γένος, ταγύων γάµιον ξίφος, οππὀτε παστοὺ 
- ΄ .. / ς ΄ 

αἵματι φοιγίσσοντα δαϊζομένων ὑμειαίων, 
λ / - / δε 4 Ξν) ος Ἡ λέ 

καὶ πουφίης ξιφέεσσι σιδηροφὀρων ἐπὶ λέκτρων 
; ’ σω ; 

ἄρσεια γυανὸν ἄρηα κατεύνασε ὃἥλυς Ἔνγυωώ. 
Ξ λ ; ΄ η π) 

οὐ μὲν Ὑπερμνήστρη «ακονυμφιον εὔαδεν ἔργοΥ, 

ἀλλὰ παρωσαµένη. δυςπένθερα Φεσμὰ τοκῆος, 

510 Περίη πατοῷον ἐπέτρεπε μὺῶον ἀέλλη, 
ον ] πχ] 4 

γ. 204. ἄριθ μῷ οἱ φορεγοῖης, 5θη5ι5 ραπ] οἰατίος θ9θεῖ. 

γ. 290. ες Θ. κατὰ οά{ι. 5εᾷ μετὰ εκθειηρ]αν Ἠαβετε, αἲι Εα]ῑς, 

ν. 5οδ. Ὑπεμνήστρη εᾱ. Ῥν.. επι. Εαῑκ. 

γ. 5ο0. βοῇος εᾱ. ϱγ. πιοβίσυπα 682. ϐ οΟΠ1. σαι, εε΄ Εαὶς, 

οί 6ἳ φονΠος ἴεπίαι, Υ. 6. πατρῶον ε8ί. Περίη Ξ-- ἀθλλη εᾱ. ϱῬν. 
α Γαἷς. οοτρθοία, ο Ἰχοῖτα΄ ο00 τδς ιν 
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καὶ καθαρὴν ἐφύλαξεν ἀναίμονα χεῖρα σιδήρῳ”. 

ἔπλετο ὃ) ἀμφοιέρων ὅσιος γάμος. ἀἄρτιδαλῇ δὲ 

γνωτὴν ἡμετέρην Φρασὺς ἥρπασε ταῦρος ἀλήτης, 

εἰ ἐτεὸν πέλε ταῦρος' ἐγὼ δ' οὐκ οἶδα πιθέσθαιν , 

εἰ βύες ἱμείρουσι γυναικείων ὑμειαίων. 

καΐ µε κασιγνήτοισιν ὁμήλυδα πέμψεν Αγήνωρ, | 

σύγγονον ἰχνεύοντα, καὶ ἄγριον ἅρπαγα νύμφης, 

ταῦρον ὀκυμάντοιο γόθον πλωτῆρα Φαλάσσης, 

ἧς χάριν ἀστήρικτος ἀλωμενος ἐνθάδε ῥαΐνω. 

Τοῖα μὲν εὐσύριγγος ἔσω μυῦεῖτο µελάῦρου 

Ἰάδµος, ἐὔγλωσσοιο χέων ἔπος ἀνθερεῶνος, 

πατρῴης ἐγέπων τεκνοσσύον οἴστρον ἀπειλῆς, 

καὶ Πυρίων ῥοθίων ψευδήµονα ταῦρον ὁδίτην, 

Σιδονίης ἀκίχητον ἀπευῦθέος ἅρπαγα νύμφης. 

᾿Ηλέκτρη ὃ᾽ ἀἴουσα παρήγορον ἴαχε φωνήν: 

Ἔεϊνε, κασιγνήτην καὶ πατρίδα καὺ γενετῆρά 

«Ιηθαίῃ στροφάλιγγι καὶ ἀμνήστῳ πόρε σιγῇ: 

οὕτω γὰρ µερύπων φέθεται βίος, ἄλλον ἀπ ἄλλου 

µόχῶον ἔχων, ὅτι πάντες, ὅσους βροτέη τέκε αστήρ, 

ΛΙοιριδίου κλωστῆρος ἐδουλώθησαν ἀνάγκη. 

µάρτυς ἐγὼ, βασίλεια καὶ εἰ πέλον, εὔποτε κείνων 

ΤΙληϊάδων γενόµην καὶ ἐγὼ µία, τῆς ποτὲ µήτηρ 

ἀηλυτέρας ὠδῖνας ἑῷ µαιώσατο κόλπῳ, 

ἑπτάκις Εἰλείθυιαν ἑῆ καλέσασα λοχείη, 

κέντρον ἐλαφρίζουσαν ἄμοιβαίου τοπετοῖο, 

ν. 516. ὁμήλιδα εᾱ: ϱν. οιπ. Εα]ίς. 

γ. 522. πατρώης οὐΠ1. 

ν. 505. ἐμῷ οὐ, θιηθηίατ, Το8. Φε], οι Ν. Ὦ, αρ. ἨΠ]οίς, εἰ 
Ἠφάοπι. αωά εἰάαπι ὁμῷ οοχιὰθοί!. 
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ΝΟΝΝΟΥΤ 

α µάρτυς ἐγώ" πατέρων γὰρ ἀπόπροθι δώµατα γαΐώ, 

οὐ Σπεροπὴν, οὐ Ἰαϊαν ὑμόστολον, οὐδὲ Κελαινὼ 

σύγγονον ἐγγὺς ἔχουσα συνέστιον" οὐδ᾽ ἓνὶ κόλπῳ 

γγωτῆς Τηύγέτης «Ίακεδαίμονα δίξυγι χαλκῷ 

παιδοκύµῳ πήχυνα γεγηθότι κοῦρον ἀγοστῷ : 

οὗ σχεδὺν ᾿λκυόνης ὅρόω δύόµον, οὐδὲ καὶ αὐτῆς 

φθεγγομένης ἸΜερόπης φρενοτερπέα μῦθον ἀκούω. 

πρὸς δ᾽ ἔτι καὶ τόδε μᾶλλον ὀδύρομαι: ἀρτιθαλῆς γὰρ 
ὧν 
ι ο 

. 3 ψ. 2 ” ε/ ν. α/ 3 1} 

ς ἔμος λιπόπατορις, ὅτε γγὸον ἔσχεν ούλων, 
/ 3 / ῥ / 3 Γ 

4άρδανος ᾿Γδαίης µεταγόσσατο κύλπον ἀρούρης, 
΄ { / σω / 

καὶ Φουγίῳ Σιμόεντι Φαλύσια δῶκε κοµάων, 
, -ω υ ’ ε/{ 

Θυμβραίου ποταμοῖο πιων ἄλλότριον ὕδωρ' 
Ά / λ , Ἆ 3. .λ αγ Γ 

καὶ «1ιῤύης παρᾶ τέρμα πατηρ ἔμος εἰσετυ άμγεί 
/ ; , 9 ” 

ὤμοις δλιῤομένοισι, γέρων πυρτούµεγος τλας, 
. /΄ ο ΄ 3 [4 -ο 

αἰθέρος ἕπταζωνον ἄερτάζων πενεῶγά. 
ε) / ρω [ή ΄ 

ἔμπης, τόσσα παθοῦσα, παρήγορον ἐλπίδα βόσκω 
1 ς , ε/ κ - Ἡ 3ἵ 

Ζηνὺς ὑποσχεσίησιν, ὅτι γνωτῆσι σὺν ἄλλαις 
/ / / 

ἐκ γθονὸς ᾿Ατλάντειον ἐλεύσομαι εἲς πόλον ἄστρωγ. 
3 Δ εή .) ε «. / 

οὐρανὸν οἴκον ἔχουσα, καὶ ἔσσομαι ἕβρδομος ἄστηρ. 
κ 

λ Δ ] {.. { 3 .. Ν Δ 

καὶ σὺ τεὰς πρήῦνε µεληδόνας' ἄπροϊδὴς δὲ 
5 ᾽ ’ [ή [ή , 

εἰς σὲ βιοπλάγμτοιο τύχης στροφάλιγγα κυλίνδων 

Φοιμτος ἀνικήτοιο µίτος σφρηγίσσατο Ἰοίρης' 
λν / { 5] ; λ 3... Εξ - 

τληῦι φέρειν Λιπόπατρις ἀκαμπέα Φεσιμον ἀναγκης: 

ν. 550. τηλυγέτης ο. Ῥτ. επι, Ἐαλκ, οσα (αἱ. 

ν. 542. Περόης εὀ1ῖ, 
3 ν, 544, ἔσκεν οὐ(ε. Ἱπεεαπι Γαοϊ Ἐαλς. αιά εἰ χνόος ἔσκεν Ρχο- 

ρουί:; αὔξεν Ου. 

τ. 506. εἴ σὲ --- πυλένδειν οοπίθο, 61, 

ν. 2508. ἀνάγκη εἀΐπ. οεἳ ν. 5. βόσκω επεᾶ. οφ 

ἅκ 
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4ΊΙΟΝΥΣΙ4ΚΩΝ Τ. 71. 79 
3 Ἶ [ή 

ἐσσομένων προκέλευῷον ὑπέρτερον ἐλπίδα βόσκων, 
ϕ γε [ή [ο 

εἰ γένος ἐβῥίζωσε τεὺν' πρωτόσπορος ᾿{ω, 
Ἀ ο « .., Ξ « 

εἰ λάχες ἐκ «4ιῤύης Πυσιδήϊον αἷμα γενέθλης 
’ Ε] / ε/ / / 

μιμνε πορ᾽ οὔγείοις, ατε ἀ4άρδανος, οἰκία ναίων, 
/ ς/ 3/ Ν ἡ «/ 3 / 

γαιετάων ξένον ἄστυ, πατὴρ τεὺς ὥςπερ ᾿4γήνωρ, 
ς η ο η) λ τς ασή μ 3 
ὡς ἆαναος, γενετῆρος ἀθελφευς' Οττι καὺ αὐτος 

ἄλλος ἀνὴρ φερέοικος, ἔχων γένος ἔνθεον ᾿Γοῦς, 
.. Δ σ/ 

αἰθέριον ῥλάστημα, διὐπετὲς οὔνομα Βύζας, 
3 ή νι λ ς { ε/{ 

αὐτογόνου Νείλοιο πιὼν ἑπτάστομον ὕδωρ, 
/ - 1)’ / 

είτονα γαῖαν ἔθειμεν, Όπιη παρὰ ᾖόσπορον ἀκτὴν 7 7 ! η 

᾿ΤΓναχίη δαµάλη πεπερηµένον ἕλκεται ὕδωρ, 

πᾶσι περικτιόνεσσυ τιθεὶς φάος, ὁππότε κείνου 

ἀκλινέος δόχµωσε µεμηνότος αὐμένα ταύρου. 

᾿Εϊπεν, "4γηνορίδαο κατευνάζουσα µερέµνας. 

Ζεὺς δὲ πατὴρ προέηκε τανύπτερον υἴέα Μαίης 

εἰς δόµον ᾿Ἠλέκτρης, ταχὺν ἄγγελον, ὄφρα κε Κάδμῳ 

"4ομονίην ὀπάσειεν ἐς ἁρμονίην ὑμεναίων, 

παρθένον οὐρανόθεν µετανάστιον, ἣν ̓ 4φροδίτης 

λαθριδίη φιλότητι γαμοκλόπος ἤροσεν 4ρης" 

καὶ βρέφος αἰδομένη, καρυφίης αὐτάγγελον εὐνῆς, 

µήτηρ οὖκ ἀτίταλλεν: ἄπ᾿ αἰθερίοιο δὲ κόλπου 

πήχεϊ κεκλιµένην ἐπιμάζιον ἤγαγε κούρην 

εἰς δόµον ᾿Ἠλέκτρης µαιήϊον, ἧς τόκον ὤδραυ 

ν. 506. βύρσας ο], θπιθιιά, Θοα], 

γ. 508. ἔδει μὲν ο. Ῥτ. οπιοπᾶ. ας, δι Ὁαηί, που ὅπη δά(πε, 
γ. 560, ᾿Ιναχίη δαµάλη οί. 

ν. 374. δρόµον εᾱ. ϱν. διεμά.. Έα], 

γ. 577. ἄρη εᾱ, ϱτ. ειπθµᾶ, Εαλκ, εἰ σας, 
γ. Όδο, κούρῃ εὰ, Ῥχ. ηοδῖν, Έα], ἀεάίε, 



8ο 

ὅ9ο 

ὅφδ 

{90Ο 

40ο 

ΝΟΝΝΟΥΤ 

σ 1 ατο ο: . λ κ δν στ ῃ ῤ 
ὑγρὸν ἐμαιωσαντο Λεχωΐδες, ἡς ἔτι πυκνοὺ 
διὰ ολ { 3 , λ ο ὃ ὰ 

ἄργενγὴν σφριγόωντες ἀνέβλυον ἰκμάδα µαζοί: 
. ΞΕ 1 α / κ. Ὃκ ἕ ω 

δεξαµένη δὲ Φνγατρα νόθην, ἰσόζυγι δεσμῷ 
, 4 τω 

σύγγοονον "᾿Ἡμαθίωνος ἓἔνὶ ξυνώσατο μαζῷ 
’ ; ς «ωὧ 

πούρην ἀρτιλόχευτον: ὁμοστόργῳ δὲ μενοιγῇ 
, σω Δ [ή σα 

διγδαδίην Φρεπτῆρι γονὴν πούφιζεν ἀγοστῷ. 

ὡς δέ τις ἀγροτέρη διδυµατόκος ἔνδοθι Λλόχμης 
΄ / 9 

λαγνήεσσα λέαινα γαλαξαίησιν ἐέρσαις 
/ | Ἐν ῃ { ! κα οξ 

σκύμχοις ἀμφοτέροις διδυµάογας ἤρμοσε μαζούς, 

ν διδύ κέ ζομέ Ίρε «δηλή καὶ διδύµοις τεκέεσσι µεριζομένην πύρε Φηλην, 
υ ΄ ιά } ποτ / 

καὶ θύα Λιχμάζουσα καὶ ἄτριχον εἰσέτι δειρήν, 
3 ᾱ. ου Ξ / ’ 
ἰσοτύποις κομιδῆσιν ἀνέτρεφεν ἥλικα φύτλην, 
« ; / 5 ; .ω 
ὥς τύτε παιδοκύµῳ φιλίη µαιώσατο Φηλῆ, 
5] μή / / , / Ἅ 
ἀρτιγόνων µεθέπουσα συνωρίδα δίζυγα τέκνων 

λ { [ή κ , ς { 

πολλάκι νήπιον υἷα, συγέµπορον ᾖλικι κούρη, 
5) ΄ ’ 3 [ή ο. 

πίονος ἔνδα καὺ ἔνθα µετάτροπον ἰκμάδι μαζοῦ, 
[ή / ρω 

πεπταμένῳ πήχυνε φιλήτορι χειρὺς ἀγοστῷ 
; 1! ” { .. { 

γούγασι ὃ᾽ ἄρσενα παῖδα συγίδρυε Φηλεὶ κούρῃ, 
3 / ’ ω 

μηοὸν ἐφαπλωσασα κεχηνότι γείτονυ µηρῷ, 
ι ιά / Ὢω 

κόλπον ἀγευρύνουσα βαθυνομένοιο χιτῶνος 
ὰ , ΄. / ’ ε{ μαὶ τεκέων κλάζουσα µέλος Θελκτησιον ὕπνου 

ς/ 9 ΄ ’ 

ὔμφοτέρους εὔδοντας ἐκοίμισε µαιάδι τέχνη, 
ο ς , ’ / ’ 

π]γυν ὑποστορέσασα συγήορον αὐχέχι παίδων, 
΄ ΄ 4 1 / ντ 

καΐ σφισι λέκτρον ἔθηκεν ἕὸν γόνυ, διχθαδίῳ δὲ 
/ 3/ 5 , , 

φάρεος ἄκρον ἕλισσε διαιΦυύσσουσα προζωπῳ, 

ν. 555. ενὶ ο. ϱτ. οοτ. Εαῖῖς, 

ν. 507. πίονας ἔνθα µετάτροπο» εᾱ. ϱε: πίονας ἔνθα καὶ ἔνδα 

µετάτροπον εᾱ. 2. 584 πίονος γο]αῖτ Εαὶῑς, 

σ. 599. συγέδρυφε εἀά. (οιγεχίε Ἠετπιαμμιιθ. 
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τέκνα καταψύχουσα, καὶ ἔσβεσε καύματος ὁρμήν, 

ἀντίτυπον φύσημα χέων, ποιητὸς ἀήτης. 

Ὄψρα μὲν ἔζετο Κάδμος ἐχέφρονος ἐγγὺς ἄνάσσης, 

τόφρα λαθὼν πυλαωρὸν ἑῷ ληΐστορι ταρσῷ, 

ἀπροϊδὴς ἀκίχητος ἓς οἰκίον Πεν Ἱρμῆς, 

εἴκελος ἠϊνθέῳ". ῥοδέῳ δέ ο ἀμφὶ προζώπῳ 

ἀσκεπέος πεχάλαστο παρήορος ὑλκὸς ἐθείρης 

ἀμφιλαφής" στέψας δὲ γεύτριχος ἄκρα παρειῆς, 

Λεπτὸς ἀεξομένων ἐρυθαίνετο κύκλος ἰούλων 

ἀρτιφυὴς, ἑκάτερθε πεφίδροµος" οἷα δὲ κήρυξ, 

ἠθάδα ῥάβδον ὄειρεν' ἀθηήτῳ δὲ προεώπῳ, 

ἐκ κεφαλῆς νεφέεσσι κεκασμένος εἰς πόδας ἄκρους, 

πιαλέης ἐκίχησε πεπαυµέγα δεῖπνα τραπέζης ̓  

οὐδέ µιν Ἡμαθίων σχεδὸν ἔδρακεν, οὐδὲ καὶ αὐτὴ 

"ἁρμονίη καὶ Κάδμος ὁμέστιος, οὐ χορὺὸς ἀνδρῶν 

δούλιος": ᾿Ἠλέκτρη δὲ «εουδέν φαίγετο μούνη 

Ἑρμῆς ποικιλόμυῦος' ἑλὼν δέ µιν εἲς μυχὸν οἴκου, 

ἀπροϊδὴς ὀάριδε, καὶ ἄνδρομέῃ φάτο φωνῇ 

Πητροκασιγνήτη, «4ιὸς εὐνέτι, χαῖρε, γυναικῶν 

πασάων µετόπισθε µακαρτάτη, ὅττι Κρονίων 

κοιρανίην κόσµοιο τεοῖς τεκέεσσι φυλάσσει, 

καὺ χΒονὸς ἄστεα πάντα κυβερνήσει σέο φύτλη, 

ἔδνα τεῆς φιλότητος ἐμῇ ὃ’ ἅμα µητέρι Μαίη 

ἄσεράσιν ἑπταπόροισι συναστράψειας Ὀλύμπῳ, 

σύνδροµος ᾿Ηελίοιο, συναντέλλουσα Σελήνη. 

εἰμὲ τεῆς, φιλότεκνε, γονῆς ἐμφύλιος "Ἑρμῆς, 

ν. 415. παρήορος ει. 
Ύ. 4λο. οὐδέ τις Ἡ. ἕδραμεν εᾱ. Ῥτ. τις -- ἔδρακεν ε, 2. αἱ 

ζαπ1ον. 

πο Ὑ. 491. σελήνη οὐιτ. 

7ο]. 1, Ρ 

ο Ἡ 
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ΝΟΝΝΟΥ 4ΙΤΟΝΥΣΙΗΑΚΩΝ {Γ. α 

π/ 5 ῃ » σ , οι σε 

ἄγγελος ἄθανάτων ταγυσίπτερος, οὐρανόθεν δὲ 
΄ ς / λ / Ελ ΄ 

ξείτιος ὑψιμέδων µε τεὺς προέηκεν ἀκούτης 
. σω ’ ή, ων Δ ὴ ο ἀμφὺ τεοῦ ξεγίοιο Φεουδέος: ἄλλα καὶ αὐτη 

/ σω αλ ς / / { 
πείῶεο σῷ «Κρογίωνι, καὶ «4ρμοιίην, σέο κουρην, 

{ ”ω μ] 4 ς { α [ὰ “ο 

πέµπε μολεῖν ἀνάεῦνον ὁμόστολον Ίλικι Κόάδμῳ, 
λ. / ΄-. , λ καὶ 4ἱν καὶ µακάρεσσι γαρίζεο: τειροµένους γὰρ 

μ { ς ὁ ς/ , ». 9 

ἄθανάτους ὃ ξεῖνος Όλους ἐσάωσεν ὀείδων, 
ιοί λ ΄ ζω ’ .λ ά οὗτος ἄνὴρ µογέοντι τεῷ χραίσμησεν ἀκοίτηρ 
Ξ ν κὖ 9 ; 3 / 3 ο / 

οὗτος ἀνὴρ ἐπέτασσεν ἐλεύθερον 1:αρ Όλυμπῳ. 
[4 λ ῃ / ’ ’ 

µή σε τε θΔέλξειε γόῳ φιλομµήτοφι πούρη" 
Αα / ς Π 3 / [ιά Σῇ 

ἀλλά µιν εἲς ὑμέναιον ἀλεξικάκῳ πὐρε Κάδμῳ, 

πειθομένη Ἀρογίωχι, καὶ 4ρεῖ, καὶ Ἀυδερεῦῃ. 

ῇ πμ 



ο. 

: ε ο. 

΄ 



μ. - 4 σὸ χα) γ΄ π- , ι μα. 

4 λ Ἡ Ίσα ο, ον . , τον { 

κ, ο» π. - { ην ἕ ΑΕ Ἡν νι. ῥ ση 
Π 

ι 

ο ο ἡ ο Σχνεύων δὲ τέταρτο», ὑπὲρ πόντοιο νοήσεις ν ἓ αι 

ον ΜΚΟ ᾽Αρμονίην πλώουσαν, ὁμόστολον ἥλικι ζζάδµω. .. τι 

ια ἳ ἳ Ί . Ἆ. 



ΝΟΝΝΟΤ 

| Μαρ ο ο νο αν 

4. 

εἰ 3/, .”. .. ς ο 

το ος εἰπὼν, ἐς Όλυμπον ἐύῤῥαπις Πϊεν Ἑρμῆς, 
3 / λ συ ῃ Δ ; 

αἰθύσσων πτερὰ κοὔφα”. τιταινοµένων δὲ πεδίλων, 
; σ λ / 

σύ} δρομος Περίοισιν ἐρέσσετο ταρσὺς ἄῆταις. 
Γ.. / ” / ! 

οὐδὲ γυνὴ Θρηΐσσα, πυβεργήτειρα Καβείρων ... 
κ .1 .. 

λ - , 
ὅ ἄλλὰ «4ιὸς σέβας εἶχε, καὶ ἄρεος ἄξζυγι κούρη 

3 / ὁσω 

ὄρθια διγεύουσα γοήµονι δάκτυλα παλμῶ, 
. ο 3 λ ῥ ' ' αμα, ομορίην ἐκόλεσσε τύπῳ τεχνηµονι φωνῆς 
«λ δὲ / λ { 3 { 5 

ἡ δὲ τιταινοµένη βλεφάρων ἀντώπιον αἴγλην, 
3 / { 5) σω 

Ἠλέκτρης ὄγέλαστον ἐδέρκετο κύκλον ὀπωπῆς, 
Δ λ 3 / { 3/ Φα 

10 καὶ βαῦυν ἀφράστοιο γεύσσυτον ὀγκον ἀγίης 
{ 

σιγαλέαι κήρυκες ἐμαντεύοντο παρειαί. 
ν λκκλ / ᾽ ς ιά ΄ 

παρθενική ὃδ᾽ ἀνέπαλτο, καὶ ὥμαρτησε τεκούση] 
9 { «. η { 

εἰς δόµον αἰπύδμητον. ἄναπτύξασα δὲ µήτηρ 
ε ’ / /” 3 πω 

ἑπταμύχου Φαλάμοιο πολυσφρήγιστον ὀχῆα, 
ζ ., Γη 

15 λάύνον οὐδὸν ἄμειψε" φιλοστόργῳ δὲ μειοινῆ 
ο | 

γ. 4. Ἰαοιμαϊα ροδὲ Ώσπο Ύθεςθ. ἵπ αγολθιγρο ποία, ομδογγαῖϊ 

Εακ. Οαμασαςδ Ἠιθιούί γθιδυι ρεχςδα ρωίαί: 

Λἆδμον ἔχειν µενέαινε γεήλυδα γαμβρὸν ἀλήτην, 

564 ρενάἰάῑϊτ οροταπι. ο ΝΙΜ] ἀεεει, »ἱ Ίερα Ῥχο Θρήΐσσα, δή- 
Φννε  Ἠλοάοιη. 
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ΝοΧΝΟΤ. 
ΝΊ 

λ « ’ εσω - π ; 

καὶ παλάμην ῥοδοπηχυν ἑῆς ἄνεκουφισε κούρης, 
Γι ’ {Ὁ να . ’ ... 

δραξαμέντη παλάμη χιογωδεί. καὶ τάχα φαίης, 

βρην 
λ η 35.” χειρὸς ἔχουσαν ἰδεῖν λευκωλεγον Εἴρην. 

3ο  «λλ' ὕτε πορχυθέοιαι πέδον στείβουσα πεδίλοις, 
΄ ͵ , π] ; 4 ο . 1 Γα. 

λοίσθια μμαρμαίροντο ἐδύσατο ἀὐκλα µείανρου, 
/ .) ’ 3 α λ 9 , 

παρύέγον ἀχγυμέγην «4ε/αντιας ἵδρνε γυµφη 
Ε) [ὗ 3 ; .) Ὀ ὁ ς} κει 

εις φρογον ευποίῃτον: σμοιρσαιῳ σὲ σαι συτη 

ἑζομένη στοιχηδὸν ἐπ᾽ ἀργυροφεγγέὺ δίφρῳ, 
Γ 

925 ἀγγελίην Κροζίωγος ἀπειῦ ἐξ πέφφαδε κοιρῃ, 

καί µιν πάντα δίδαξεν, ὅσα βροτοειδέὲ ποοφῇ 
! ο / π/ 4 

ἀλλοφανῆς ἅτε κοῦρος, Ολύμπιος ἔντεπε κήρυξ. 
ἃ 3 39./. [ιά ς Π 

παρύθεγική ὃδ᾽ ἄἴουσα πολυπλάγατους ἡμεναίους, 
Δ ά Β) ; τ ῃ , 

καν ποσι/ ἄστηρικτον, υὑπωρόοφιον µετώαστη», 
Ἐν] 1 Β] , 3 Δ /{ πο ν ον 

5ο ξεῖνον ἔχειν απέειπε, καὶ ἐκ 4ιὸὼς ὕσσα τοκ1ος 
" ῃ - ; : ν ν ο 

ξεινοδόκος Κάδμριο βοοσσὀος ἔγνεπεν Γομῆς " 
, σ, -νν ασ .. ση / 

καὶ πόσι ηῦελε μζλλον ὁμόπτολιν, «ὡς χεν ἄλυξη 
, δν / ς ’ 

συζυγίην φερέοικον ἀδαιροδόκων ὑμεναίων : 
η Αα / ον 93 -- ’ 

"ου παλαμή Ζοστευυσώ 2ότ1φξυ χειρά τιῦηνης, 

[ή ὃν α , , ες ΄ 

25 δάκρυσι µυδαλέη πολυμεμφέα ῥήξατο φωτ; 
να αλ Π σω / , ΠΤῆτερ ἐμη, αί παθοῦσα τεὴν Πθιήησαο κορην; 

ε/ - ο νρο τα 9 ἳ ’ - 
οὕτω σεῖο ὤνυγατρα 1εηῤυδι φωτὶ συνάπτεις; 

ποῖον ἐμοί ποτε δῶρον ὅ φαυτίλος ἐγγυαλίξει ; 
5 τ/ ε/Όν ΄ ’ λ Ὕ / 

Ἰ ῥά µοι ἕδνα γάμων πρυµγησια γηὸς ὀπασσει; 

γΥ. 390. 

Ἠλοάοιι. 

ν. 25. 

”. 9, 

6. 

9. 

4, 

θὰ 

γ. ΙΣ] 

γ. 

ὧα 8 

Φ. στ. 

”. 

στἰλβουσα εἰῖ. επιρπᾶ. ΘοαΓς. ει Ὑ. Τ. αρ. ὓ Η]οίβ. αε 

ἵδρισε εἆά. (ουτεκίῖ ΠενιπαπηαΒ, 

αὐτῇ οᾱ. ϱν. θα. Εαῑῑς. 

δίδαξαν οὰ. Ῥν. επι. Ραἷς. 

ὑποβῥόφιον εἀλττ. 

σμφέα εἀἀ. 

ὁπάσει εᾱ, Ῥτ. επι, Γαϊς. . 5. φυλάσσης οάνίς, 
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οὖκ ἐδάην, φιλότεκνε, τεὴν ὅτι παῖδα φυλάσσειᾳ, 

παρθενικὴν Λιπύπατριν, ἀλήμονας εἰς ὑμεναίους. 

ἄλλου ἐμοὺ µνηστῆθες ἀρείονές εἰσι πολῖται. 

τί χθέος ην, ἀνάεδνον ἔχειν τινᾶ γυμνὸν ἄἀκοίτην 

ἀλλοδαπὸν περίφοιτον, ἀλυσκάζοντα τοκζα : 

ἀλλ’, ἐρέες, Ἀρονίωνι τεῷ γραίσµησεν ἀποίτη: 

πῶς «4ιὸς οὗ γέρας ἔσχεν Ὀλύμπιον, εἴπερ Ὁ} ύμπου, 

ὧς ἐνέπεις , θομόμόρη παὶ οὐ ἀιὸς εὐνέτις “Ηρη 

Ζηνὸς ἀοσσητῆρι συνήρμοσε παρθένον "Ηβην; 

οὐ χατέει Κάδμοιο τεὺς πόσις ὑψιμέδων Ζεύς: 

ἱλήκου Κρονίδης' ἐψεύσατο Φέσκελος Εομῆς 

ἀμφὲ «ιὸς Ἰνομήβθο ἐγὼ ὃ) οὐκ οἴδα πιθέσθαι, 

εἰ λίπε Φοῦρον ἄφηα, κυβερνητῆρα κυδοιμοῦ, 

καὶ βροτὺν ἄνδρα κάλεσσεν, ἑοῦ συνάεθλον ἀγῶνος, 

ὃ κρατέων κόσµοιο καὶ αἰθέρος. ἆᾱ, μέγα Φαῦμα, 

τοσσατίους Ἰιτῆνας ἐνεκλιίσσε βερέθρῳ, 

καὶ Κάδμου χατέεσκεν, ὅπως ἕνα μοῦνον ὀλέσση. 

οἴδας ἐμῶν πατέρων διδυµάονα σύγχογον εὐνήν" 

Ζεὺς προπάτωρ ἐμὸς ἔσχε κασιγνήτης Λέχος ΄Ἡρης, 

Φεσμὸν ἔχων ΦΔαλάμων ἐμφύλιον: ἄμφότεροι δὲ 

΄φης καὶ Κυθέρεια, μιῆς ἐπιβήτορες ευνῆς, 

"ἁρμονίης γενετῆρες, ἑγὸς γεγάασι τοκῇος, 

δέµνιον ἀμφιέποντες ὁμόγνιον. ὦ µου ἀνάγκης, 

γνωταὶ γνωτὸν ἔγουσιν, ἐγὼ λιπόπατρω ἀκοίτην. 

Ὅως φαµένης, ἀπένιψε γοήµονος ὄγκον ὀπωπῆς 

ν. 42. ἀείονες οᾱ. Ῥν. πι. Οαηῖ. οἳ Εαϊκ. ν. 5. θᾶἆ. ἄεδνον αἩ 

α1δά, ιπθιά. 

ν. 55. ἐνεκλήϊσε θᾱ. ϱν., επι, Έα], 
γ. 58. ἔσκε ο1ῖ. 

γ. 6ο. τεῆς εὐ1τῖ. θεῆς Θεα]ς. ποβδίγ, ἀεδι Ου, 

ν. 64, ὄμβρον ὁπ. οομὶ, Ομ, γ. 5. διχοστασίη εᾱ, ϱτ. 613, ἃ Γαἷ]ς, 
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ΝΟΝΝΟΥ 
; . ΄ / Ἆ ων µήτηρ ἀσχαλόωσα: διχοστασίη δὲ μεγοινῆς 

, 3/ , Ε) ΄ 

ἁρμονίην ὧμτειρε, 4ιὸς ὃ ἀπέειπεν ἀπειλὴν. 

᾽Αλλὰ περισφίγξασα δέµας φρενοθελγέέ δεσμῷ, 

κερδαλέῳ ζωστῆρι δολοφράδµων ᾿4φροδίτη, 
λ. ΄ { / ο 

καὶ χροὶ δυσαµένη φιλοτήσια φάρεα Πειθοῦς, 
ς ’ / 3 κϱω 

ἁρμονίης εὔοδμον ἐδύσατο παρθεγεῶνα 
ή , Γς. 

καὶ τύπον οὐρανίοιο μµεταλλάξασα προρώπου, 
[ή σσ Επ / / 

1/εισινοή δέμας ἴσον ἐΐσπετο, γείτονυ κουρῃ, 
/ ε/ , λα 5 / 1 , 

Ἀάδμον ἅπερ ποὔθέουσα, καὶ ὡς κρυφύώῃ τινὺ φούσῳ 
’ ’ , ’ 

λεπταλέον πέµπουσα σέλας χλοάοντι προζώπῳ, 
Ε) { ) / Δ ιά 

ἀμφιπόλους ἔψευδε' παρεδριόωσα δὲ µούνη, 
τή 3 / / / { οἷά περ αἰδομέγη, δολίην ἀνενείκατο φωγήν΄ 

Λ , Γή ώ / 

Ὀλβίη, οἷον ἔχεις ἐπὶ δώμασι καλὺν ὀλήτην: 

οἷον ἔχεις µνηστῆρα, µακαρτάτη: οἷον ἀκοίτην 

ὄψεαι ἱμερόεντα, τὸν οὐ λάχε παρθένος ἄλλη" 

ἀτρεκὲς ᾿4σσυρίης ἀπὸ πατρίδος αἷμα πομίζει, 
τν ε/ ἡ 5 / ο , ι 
Ίχυ ὀθος χαρίεντος ᾿4δωνιδος" ἵμερόεις γὰρ 
Ε] ’ ’ σ ε/{ , ; 

ἐκ «1ιῤανου νέος οὗτος, οπη Κυνέρεια χορευει. 

ἤλιτον' οὗ τάχα Κάδμον ἐπιχθονίη τέκε γαστήρ, 
Δ ’ αν ΄ / 

ἀλλὰ 4ιὸς γένος ἔσχεν: ἑὴν ὃ᾽ ἐψεύσατο φύτλην. 

οἶδα, πὀθεν νέος οὗτος Ὀλύμπιος: εἴ ποτε Πήαίη 
{ 3 Ώ αι. .) [ή α)ς Μ. 

σύγγονον ᾿ΗἨλέκτρην Ἰ]τήνιος ήροσεν 4τλας, 
ς . , 5 ς ο 
"ἄωμονίη πὀσις ηλῦεν ἀνεψιὸς ἅπτερος Ἑρμῆς, 

Δ ’ Γ , τ 

οὐδὲ µάτην Κάδιµηλος ἀείδεται: οὐρανίην γόρ 
1 σω 3Η Δ  Ἡρ /{ ο ο 

μορφὴν μοῦνος ὄμειψε, καὺ εἰσέτι Κάδμος ἄκουει. 
3 λ 3 , ’ { 

εἰ δὲ πέλει Φεὸς ἄλλος, ἔχων βροτοειδέά μορφή», 

ν. 66. ὤκτειρε εα{τ, 

ν. 67. Φεσμῷ οἁῖιι. οπιειιᾶ. Ὑ. Ὁ. αρ. ὙΠοίς, 

ν. 75. ἆ, ἔσπευδε εἀἀ, μούνη εαεᾶεια, αοὰ εοτεεχ{ῖ Ηεπηδπ μις, 

γ. 85. ὅπη εἀΐττ, 



ΙΟΗΙΟΝΥΣΙΓΑΚΙΝ 4. 17. α 

᾿Ἠμαδίων τάχα Φοῖβον ἓφῷ ξείνισσε µελάθρῳ. 

παρθένε πασιμέλουσα, µακαρτέρη ἐσσὶ τεκούσης 

εἰς πόθον ., εἰς ὑμέναιον Ὀλύμπιον" ᾱ, μέγα Φαῦμα' 

λάθριος ᾿Ἠλέκτρην νυμφεύσατο µητίετα Ζεύς, 

ὅ ἀμφαδὸν "ἠρμονίην μνηστεύεται αὐτὸς ᾿πόλλων. 

ὀλβίη, ἣν ἐπόθησεν Εκηβόλος, αἴθε καὶ αὐτῆς 
{ Ἱ Ξ ψ 

ΤΠεισινόης σπεύσειεν ἔχειν ὑμέναιον πόλλων. 

το 

[ή ω , ο] { / 

οὗ μὲν ἐγώ ποτε Φοῖβον ἀναίνομαι, οἷά τε «4άφνη, 
3 [ή ς ’ ; 3} λ σω οὗ νύον ρμονίης µιμήσομαι' ἀλλὰ λιποῦσα 

ω ο ἀ σω λ ο / [νὰ 100 κλῆρον ἐμὸν καὺ δῶμα καὶ οὓς ποθέω γενετῆρας, 

ἵξομαι 4πόλλωνι συνέµπορος εἰς ὑμεναίους. 
η 1 ῃ 1 

µέμνημαί ποτε τοῖον ἐγὼ τύπον" ἡμετέρῳ γὰρ 
3 ; αἱ σω εἰς δόµον ὀμφήεντα συνεσποµένη γενετῆρι, 

ον 5 4 ΤΓύθιον εἴδον ἄγαλμα, καὶ ὥς τεὺν εἴδον ἄλητην, 
.. / 1οῦ ὠϊσάμην Φοίβοιο πάλιν βρέτας ἐνθάδε Λεύσσειν. 

Β) ’ { .ω ΄ ἀλλ’ ἐρέεις, ὅτι Φοῖβος ἔχει χρυσαυγέα µίτρην: 
{ / ; ΄ 

γρύσεος ἔπλετο Ἰάδμος ὅλον δέµας. ἢν ὃ' ἐθελήσης, 
ν ου 3 1 3 ῥ, 3 / 3 Δ ο ο 

ὑμῶας ἐμους ἔχε πάντας ἀπείρονας, ἀντὺ δ᾽ ἕέδνων 
λ οὖν 1 Σ. ’ ν / 3 “ς χουσὸν ἐμὸν ξύμπαντα καὶ ἄργυρον ἐγγυαλίξω, 

, ΄ Γ.. / 110 καὶ Ἰυρίης ὁπάσω βασιλήϊία πέπλα Φαλάσσης, 
/ 3λ κ Γ.. 

καὺ δόµον, ἣν ἐδέλης, πατρωΐον: εἶ Θέμις εἰπεῖν, 

δέχνυσο καὶ γενέτην καὶ μητέρα, δέχνυσο πάσας 
[ή οω / ω 

ἄμφιπόλους, καὶ μοῦνον ἐμοὶ πόρε τοῦτον ἀκοίτην. 
/ / 1 3 / 

παρθένε, τί τροµέεις; σὺ μὲν εἴαρι ποντοπορήσεις, 

γ. 91. ᾿ΗἩμάθιον ο. Ῥχ. οπιοπά. Τοἷ]ς, 

γ. 97. πείσινος εᾱ. ϱν. α Οαητ. οἳ Ἐα]κ. οπιεπά. 

γ. 100. οὐ ποθέων θβ]ί. οὐ ποθέουσα γονῆας νε] οὗ ποθέω 
7ενετ. οομῖ. Ρα]. εἴ ποθέω γεν, Ότι, 

γ. 105. λεύσειν ο1ι{. 

Ὑ. 1ο8δ. ἀντὲ δὲ ἕδνων οὔ δε. οουν, Ἠθιπιανη, αἲ ΟτΡΗ, ρ. 751, 



/ ΄ 
/ 

ᾳο νο νσ.ς 
᾿ » : ε ... 

ν ε{ Αα χε ἳ ΣΕ . κ... 

115 στυγγὸν ὕδωρ πλωουσα" σὺν ἵμερθεντι δὲ Ἰάδμῳ 
1 , λ . ὧν / 

Ωκεανὺν περίµετρον ἐγὼ κατὰ χεῖμα περήσω. 
λ / ςΛΙΑ τ / Πα] , 

μή] τροµέοις ἅλὺς οἵδμα βαρύῤρομον, ὄττι σαώσευ 
ελ ῃ 3’ ελ. , . 

εν ἁλὶ φύρτον Έρωτος ἁλὸς Φδυγάτηρ φροδίτη. 
/ οριοἩι ερ λ / ο 3 { 

παρθένε. Ἰκαδμον ἔχεις, µῆ δίζεο δῶκον Ολύμπου. 

190 οὗ ποθέω. στίλβουσαν Ερυθραίην λΜίθον ᾿Ιγδῶν, 
3 1 Ἑἒ με / ὃ , , ών 

οὗ φυτὸν [οσπερίδων παγχρυσεον, οὐδέ µε τέρπει 
χ.. ε/ ΄ ι ς , κ 

"Ηλιάδων ἤλεκτρον, ὅσον µία γυμτὺς ὀμίχλη, 
ω Ἅᾖ}1} / ’ “5. 5 ἵ 

τὴ ἔτι 11εισινόην ποοςπτυξεται οὗτος ἀλήτης, 
η, ΄ 

. , / 3/ 9 ) 

εἰ δὲ γένος µεθέπεις ἐξ 4ρεος, ἐξ ᾿4φοοδίτης, 
; σης. 2’ / ’ ’ [ή 

195 σοὺ γάμον ἄξιον ευρε γάμων ταµίη, σέο µήτηρ. 
1, Αα, ” } 3 / 2 / ι 

οὕποτε τηλίκον ἄνφος ἐςέδρακον: αὐτόματον γὰρ 
» ᾽ / ; ο ᾿ 

εἰαρινὸν δώρηµα φύσις δωρήσατο Κάδμῳ' 
Ὑδ .) λ. Αα / ς ν / Α ο. . ΄ 

εἴδον ἐγὼ παλάµην ῥοδοδάκτυλαν, εἴδον ὀπωπήν, 
εςὶ /3 / ᾿ ε / ον 
ἠδὺ μέλι σιάζουσαν" ἐρωτοτόκου δὲ προεώπου, 
ε ε/ , 1.59. 3 (ω Δ 

120 ὡς ῥόδα, φοιίσσούσι παρηϊῖδες, ἀπροφαἢ δὲ 

ῥέγροα χιογέων ἄμαρυσσεται ἴχνια ταρσῶν, 
’ κ .ς ΄ Δ ΄ - 

μεσσοῦι ος αλλά γαὶ ὡς κρίχον εἰσὶν ἀγοστοί. 
» , Α . ” εᾖα. λ τν , 

καλλείψω πλοκαμῖδας, ὅπως µη Φοῖρον ὀρίνω, 
--ω 3 , - ΄ ς ; 

χροῦῇ ογειδίζουσα Θεραπταίης ὑακίνθου. 
» ’ , ιά 3 ο 

125 εἴ ποτε δινεύων φρεγοτερπέα κύκλον ὀπωπῆς, 
- Ἡ 33 1 ε/ πα , 
ὀφθαλμοὺς ἐλέλιξεν, ὃλη σε]άγίζε Σελήνη 

ῃ .. , 3/ ’ / 

φέγγεῖ µαομαίροντι, καὶ εἴ ποτε ῥόστρυχα σείσας, 
Ε] ῃ ᾿ 2Ο ’ ’ ΄ 

αὐχένα γυµχὸν ἔὔηκεν, ἐφαίνετο φωσφόρος ἄστηρ. 
9 , / 

χείλεα σιγήσαιµι' τὸ δὲ στόμα, πορῦμὸν Ερώτωχ, 

ν. 119. οβροδίο Ρρορι]αι:. μικρὸν, Υεὶ βαιὸν ἕδορ; αἲ: στει- 
γόν{ζ στιλπχόν- ν. 5. λεῖμα εᾱ. Ῥχ. επι. Ἐαὶς, αἳ (απί. 

γ. 117. τροµέεις εα1ιτ, 

ν. 119. δῶκον εᾱ. ϱτ. οτι, Εαῖς, 
Υ. 19ο. φοινίοσασι εᾱ. ϱτ. επι. ἘΕα]κ. 
ν. 1ῶ4, ἆμοιῃ εἰ. Ρε. εἴπ. Εαἰκ. 
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β ’ { 

14ο Πειθὼ παιετάουσα., χέει µελιειδέα φωτήν. 

καὶ Χάριτες µεθέπουσιν. ὅλον δέµας". ὄκρα δὲ χειρῶν 
΄ κ .. /΄ η 3 , 

αἰδέομαι αρίνειν, ἵνα μὴ γάλα λευκὸν ἐλέγξω. μας 
δέχνύσο δειλαίην µε συνέστιον:  ἠθέου δὲ 

« -ω  ὼ ’ σο 
δεξιτερῆς /αύουσα, καὶ ἄμφαφόωσα χιτῶνα, 

’ ! ͵ , , 

145 κρυπταδίης εὔροιμι πάἀρίθρα φάρμακα γούσου: 

αὐγένα 7υμνὸν ἴδοιμι, :καὺ ἑξομένοιο πιέσσω 
/ ᾿ « 3} σας [ 1 / 

δόκτυλον ὡς ἄέκουσα, καὶ ἡμετέρου διὰ κόλπου 
, ε/ οω 3 / ” / 

τεθναίην ὅτε μοῦνον ἀφειδέα χεῖρα γαλάσσας, 
εν Αι { ϕ ο λωλω 

ἀμφοτέρων Ὀλίψειεν ἐλεύθερον ἄντυγα μαζῶν, 
Α / / 150 χείλεσιν ἡμετέροισι µεμυκότα χείλεα πήξας, 

, ΝΕ: Π ο ο), ἃ 

τέρπων ἀκβοτάτοισι φιλήµασιν' ἠΐθεον δὲ 
ο , ν δες) / ’ εἰσέτι πηγχύνουσα, καὶ εἲς γέροντα περήσω 
3 .) - [ή 

αὐτοματί". γλυκερὸβ δὲ πολυκλαύτῳ παρὰ «4ή 6η 
/ { ε/ 3 λέξω καὶ φθιμένοισιν ἐμὸν µόρον, ὥς κεν ἐγείρω 

150 αἴκτον ὁμοῦ καὶ ἕῆλον ἀθελγέν Περσεφονείη " 
η ” / µ } ’ ση ος 

καὶ Χαρίτων πνείονγτα φιλήματα κεῖνα διδάξω 
ς { [ὰ { ω 

Ἀηλυτέρας δυςέρωτας, ὅσας κτάγεν ἱμερόεν πῦρ, 
ν ῃ ῃ / Ε μ καὶ νέκυας τελέσω ζηλήμονας, εὖ παρὰ ήθη 

3 ΄ λ /{ 1 / ” εἷς Παφίήν µετα ποτµον ἔτυ φΦονέουσι γυναῖκες. 
«’ 3λ 3 ῃ ὧτκο { 3 / α 

160 ἕσπομαι, ἣν ἐθέλῃς. καὶ ὁμόστολος, οὔ τροµέω δὲ 
: / ν , 1 / 

πλαγκτοσύνην ἀδίδακτον. ἀμείλιχε, γίνεο Ἰάδμου 
, / ΞΦΑ / 3/ κουριδίη παράκοιτις' ἐγὼ Βαλαμηπόλος εἴην 

3 / / ... ΄ ρε / ἀμφοτέροις Φεροπαινα καὶ ἁρμονίη καὶ ἀκοίτη. 
9 λ / / υ 3 ’ . / 

ἄλλὰ πάλιν τροµέω σε, καὶ εἰ κρύπτειν µεγεαίτεις, 
/ ΄ ω ῃ 165 µή ποτέ σοι διὰ λέκτρα χόλον καὶ ζῆλον ἐγείρω, 

ε/ ζ { 9 ο / } 
ὅττι, Φεᾶ περ ἑοῦσα καὶ αἴθέρος ὄρχαμος, Ἡρη 

ν. 145. πρυπταδίην ο. Ργ. 6πι, Εα]ϊς, 

γ. 147. ὑμετέρου οἆᾷ, οογεοχίῖ ΠεγιιαιΗτδ. 

γ. τθθ. ἀμφοτέρως οά τι. 
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ΝΟΝΝΟΤΥ 

Δ 5 ψ. { 3 / : , : 

Ζηνὸς ἐπιγδονίησι νόθαις ἀλόχοισι µεγαίρει 
ϕὼ / { [ή / 

Ἐὐρώπη κεχόλωτο, καὶ ἤκαχεν ἄστατον Ιώ" 
Ὢ ϱιλ ! , , Δ [ή 

οὐδὲ Θεᾶὰς µεθέηκε" χολωομένης δὲ τεκούσης, 
4 ΄ ΄ ; νι 

ἤλασεν ὠδίνουσαν 4ρης ἐγκύμονα «{ητω. 
3 4 σω η} { «, / [4 

εἰ µὴ ἕῆλος ἔχει σε, πὀθων ἵνα φάρµακον εὔρω, 
; / Ε] {ι σο 

ἐς μίαν ἠριγένειαν ἐμοὶ πόὀρε τοῦτον ἀποίτην, 

λε καὶ νυκτὺς ἕνα δρόµον: εἰ δὲ µεγαίρεις ναὶ, λίτοµαε, παὺ νυκτὸς ἕνα δρὀµμον: εἰ δὲ µεγαίρεις, 
σο ΓΡ. - /{ / 

χειρὺ τεῇ µε δάΐξον, ὅπως ἄμπαυμα γοήσω, 
; 3 Γ.. ο ολ λ / ο.) Δ 

τηλίκον ἀπρήῦντον ἀεὶ κατὰ νύκτα καὶ ΗΠὼ 
δη 9έ ο η, ἐγδόμυχον µεθέπουσα περὶ φρένα βοσκόµενον πῖρ. 

- ς , ./ ο 
Έϊπε, καὶ “ἁρμονίην φυγοδέµγιον ἤλασε κεστῷ 

- [ή 3 [ή [ή / / 

εἰς ποῖ)ον οἰστρησασα πούῳ πειντηµονα κουύθηγ. 
ς νὰ |. ; / ζω ' 
ἡ δὲ µεταστρέψασα νόον διδυµάονι ῥουλῇ, 

ξεῖνον ἔχειν µενέαινε, καὶ ἤΌελε πατρίδα ναίευν, 

καί τινα μὺῦόν ἔειπεν, ἱμασσομέγη χόον οἴστρῳ: 
3/ , / ων 1 / , Π ; 
Ὢ µοι, τίς µετάµειεν ἐμῆν φρένα; σώζεο, πατρη, 

΄ / ο. ’ / - 

χαΐροις, Ημαθίων , καὶ πᾶς δύὐμος: ἄντρα Καβείρων, 
΄ , / / 

χαίΐρετε, καὶ σκοπιαὶ Κορυῤαντίδες: οὐκέτι λεύσσω 
/ ς , 2 . Π ; 

µητρῴης Ἑκάτης γυχίην Διασώδεα πεύκην. 
΄ / ο νο / 

σώζεο, παρθενίη, νυμφεύομαι ἠδέι Νάδμῳ: 
., ι μ ο ο λάχ. 7δ μὴ 

ρτεµι, μὴ γεµέσα, χαροπῆς ἄλος οἴδμα περησω, 
5) 9 ωβ «/ { 3 , . 3 ολ 1... 
ἀλλ ἐρέεις, Ότι πόντος ἀμείλιχος" οὐκ «ἀλεγίζω 

µαινοµένου ῥοθίοιο: συνολλυµένους δὲ δεχέσθω 

190 “ἁρμονίην καὶ Κάδμον ἐμὸν μητροξον ὕδωρ. 

ν. 108. Ἐὐρώπη εἁϊῖι. Ῥτ. ετη. Ἐας. 
ν. 109. Φεᾶς οὖά. οοιγεχίί ἨΗενπι. 

γ. 172. µεχαίρας εᾱ. Ῥτ. φιοὰ 56ος. Εαἷκ. 

γ. 174. δίδαξον ε11ι. 
γ. 178. εἰς πόλον ει. επιεμᾶ. Ἡλοάοτα, οἳ Οτμ. εἳ Ύ. Ὁ. αρ. 

Υ]οίς. ν. 5. διδυµάονα εᾱ. ϱγ. επι. Έα]. 
ν. 1δά. λεύσω εἀΠι. ν. 5. µητρώης εχεά. 

τ. 1890. συγολλυµένην εἀἀ. 



4ΙΟΝΥΣΙΓΑάΚΗΣΝ «4. 17’. ού 

«’ 5 σω { / κ ο 

ἕσπομαι ηβητῆοι, γάμους ῥούωσα Φεάων 
λ ὼ . / / εἰ μὲν ἐς ἀντολίην µε φέρει πλωουσαν ἀκοίτης, 

ἵμερον Ἡδρίωνος. ς Εριγέγειαν ἐνίψω, 
/ { 

καὶ Κεφάλου Φαλάμων µεμνήσομαι" εἰ δέ ποτ ἔλθω 
η { ε) 

195 ἐς δύσιν ἀμλυόεσσαν, ἐπ ᾿Εγδυμίωχι καὶ αὐτὴ 
σσ σω ’ 

“ατμιὰς ἴσα παθοῦσα, παρηγορέει µε Σελήνη. 
. / /{ 3/ , Τοἴα νοοπλανέεσσι µεληδύσιν ἤπυε κούρη, 

ς .. { 3 ὄσχετος Ἱμερύεντι δαϊζοµένη φόον οἴστρῳ" 
ο να { ά 

καὶ κινυρὴ ῥαθάμιγγι διαινοµένοιο προζώπου 
5 , / μὸ απ τος π / 3/ 

300 Ηλέκτρης κυύσε χεῖρα καὺ ὀµµατα καὶ πόδας ἄκρους, 
1 υ Δ / 9 / ὰ 4 

καὶ κεφαλήν καὶ στέρνα, καὶ ᾿Ημαθίωνος ὀπωπὴν 
/ 3 { ή 

χείλεσιν αἰδομέγοισι, κασιγνήτου περ ἐόντος, 
/ ος { 3 / / Ἆ 

πάσας ὃ᾽ ἀμφιπόλους ἠγκάζετο" μυρομένη δὲ 
λ / 9 /{ στ, / 

τυκτὰ πολυγλυφέων ἠσπάσσατο κύκλα δυράων 

306 ἄπνοα, καὶ κλυτῆρα, παὺ ἔρκεα παρθενεῶνος" 
τ [ή 4 ον ΄ ' κο Γ“.. 7 

πατρῴην δὲ λαβοῦσα κὀγιν προςπτύξατο κούρη. 

Καὶ τότε χειρὺς ἔχουσα, Φεῶν ὑπὸ µά ον αἱ τότε χειρὺς ἔχουσα, Φεῶν ὑπὺ µάρτυρυ πομπῇ, 

"ομονίην ἀνάεδνον ὀφειλομένην φέρε Κάδμῳ 
λ 1) Γ. 

᾿Ηλέκτρη ., χυτὸν ὀμβρον ἀποσμήξασα προρώπου. 
. , λ / Δ ὸοω ες, 310 Ἀυπριδίην δὲ «ύγατρα λαβὼν, ἠφος ὁδίτης, 

αν 1 Ρ) { / 4 ου Ὃν ΜΙ 
γ0ηῦ συν ἀμφιπόλῳ λίπε δώµατα, δῶρον ἀνάσσης 

Γ ὁ α/ σω ολ ΑΚ 3/ / 

λάέριν ἔχων πομπ]α δι ἄστεος ἄχρι Θαλάσσης. 
Ν ο κε 5/ ’ 

ΠΙαρθενικὴν δ) ὄρόωσα παρ Ἰόνας ὑψόθι πόντου, 

ξείνῳ ἐφεσπομένην, Φλογερῇ. ζείουσαν ἀνάγκη, 
315 Κύπριδι µεμφοµένη, φιλοκέρτοµος ἴαχε ΠΜήνη" 

γ. 100. ἵμερος εᾱ, ϱν. 6η. Ἐαῖῖς, 

ν. 196. παρηγορέα εᾱ. ῥτ. επι, Ἐας. 

γ. 1990. κινύρη εἆ. Ῥν. ει. Εαἷῖς, 

γ. 202, παρεόντος εᾶϊτι, βαμαγίτ Φοα]ΐς. 
γ. 204. {οτι. ἠσπάζετο κ. 

γ. 206. πατρώην εἀίτ, / 

γ. 410. ἠῶος εά1ιῖ. 



μας | ΝΟΝΝΟΥ 

; Γ { ; α. Κύπρι, καὶ εἲς σέο τέκνα κορύσσεαι, οὐδὲ καὶ αὐτῖς 
ς πι 2δῖ μας εί ατο / ϱ η / ών). 
ὑμετέρης ὠδῖγος ἐφείσατο κέντρον ᾿Ερώτων; 

Λ , 39 . ὦλ, / / 

ἣν τέκες, οὖκ ἑλέαιρες, ἄμείλιχε; καὶ τίνα κούρην 
5 ΄ ς ) ε{ λ , 3 ΄ κ. 

οἰμτείρεις ἑτέρην, ὅτε σὺν γένος ἐς ποῦον ἕλπεις ; 
λα {ς Δ Δ {λ. : 7 , / εε.τα / ε 

3220 πλύζεο καὶ συ, φίλη” Παφίης τέκος, εἶπε τεκουσή 
, ’ 3 ’ ο. / κερτοµέει Φαέθων σε, καὺ αἰσχύνει µε Σελήνη. 

’ ΄ ΓΑ / 

"άρμονίη, λιπόπατρι δυςέµερε, κάλλιτε την 
/ Ὦ ' / 1 3 / 

νυμφίον Εγδυµίωνα, καὶ ὄἄμφεπε Κάδμον ἀλήτην, 
ο. 4 ΤΗ Ὁ μας ψ νὰ { ή τλῆθι φέρειν πονον ἴσον" ἐρωτοτόκῳ δὲ µερίμνή 

τ . ’ / 

305 µγώεο καὶ οὐ καμοῦσα ποθοβλήτοιο Σελήνης. 
ι . . 3 αν. κ ο. ; [ 
Ὄως φαµένης, ἑτάρους ὑπὲρ ἠόνα Κάδμος ἐπείγων, 

ςΑ. ο 3 { ”, , / 
ὑλκάδος ἐθυπόροιο παλίμπορα πείσµατα Λύσας, 

3 ω / / } ῶ { 
εἰαρινῷ κόλπωσεν ὄχείμοιι λαΐφος ἄήτη: 
5. ο λ / 5] ’ [4 ιά 

ὃνγδαδίους δὲ κάλωας ἐφαψαμεγός τινι γόμφῳ, 
Δ / 3 ε/ / ὅ 

950 δουροπαγὲς πόμπευε δι οἴδματος ἅρμα Φαλάσσης, 
3 {ας ς /{ ι [ή - ᾽ , 

ἰσάζων. ἑκάτερδε γεὼς πόδας, οἷα δὲ Φοίχιξ, 
/ ’ ... 9 Ὢ, Ἡ ΄ 

γαυτιλίης γοέων πατρωΐον ἠ δάδα τέχνην, 
, ’ 3 Ν Δ Ν΄. 

πηβαλίῳ παρέμιμνεν" ἐπὶ πρύμνη δὲ καὶ αὐτὴν 
ε., , 3/ ς «/ / 

“4ωμογίην ἄιαυστον ὁμόπλοον ἵδρυε κούρην, 
το τς ὃς ἰδώ ξείν 8 Ωω { [ο ιά ο 

9605 χηὺς ἴδὼν ξείνους ἐπιῤήτορας, οὓς τὀτε ναῦταν 
Γ 9249 / κ. αν , λ  Ἔλη μισθοφόρους ἐδέγοντο. καὶ ἠθέμα συµπλοος ἄνηρ, 

3 , κ ιέ 5 , , : ; 
ἄμφοτέρους ὀρύων, ἐκεράσσατο «Φαυματι φωνην" 

, Ἅγλ { : Ξ 5 ; 
«4ὐτὺς Ἔρως πέλεν οὗτος ὃ παυτίλος" οὐ νέµεσις γαρ, 

εν - ο” , 3 | / υἷα τεκεῖν πλωτῖῆρα Δαλασσαίην 4φροδίτην. 
3 ἡ Δ / [ιά ΄ λ 3 94ο ἀλλὰ βέλος καὶ τόξον ἔχει, καὶ πυρσὺν ἄείρευ 

“ 

ν. 206. ἠόνα οὐῖτ, 

ν. 33δ. εἰαρινῇ οί. 

ν. 202. ναυτιλίας εἰ. 3. 
γ. 354, ἄψευστον 84. ϱε. επι. ἘαΠκ. αἳ Όδπῖ. ἵδρνυσε «ἀᾶ, ομα. 

Ε1εγπιᾶιμ1ς. 
ν. 327. εκεράσαπο «ᾱ. ϱτ. οιπ. Έα]. 



ΑΤΟΝΥΣ14Κ ςρΝ 4. 17. | οὃ 

βαιὸς να. πτερύγεσοι κεκασµένος". εἰεορόω δὲ 

ῥλκάδα Σιδονίην: δολόεις τάχα φώριος 4ρης 

ἔζεται ἓν πρύμνὴσιν, ἔσω 4ιβάνοιο κποµίζων 

᾽άσσυρίην πλώουσαν ἀπὸ Θρήκης ᾿φοοδίτην. 

240 ἵλαδε, μῆτερ Ἔρωτος, ἀκυμάντῳ δὲ /αλήνη 

πέµπε µου ἴχμενον οὖρον ἀχείμονι μητρὺ Φαλάσση» 

Γοῖον ἔπος λαθραῖον ὁμόπλοος ἔννεπεν ἀνήρ, 

λοξὺς ἐς “ἠρμονίην ἀντώπιον ὄμμα τιταίνωγ. 

Καὶ πλόον ἤνυσε Κάδμος ἐς Ελλάδα, Φοιῤάδος ὀμφῆς 

950 οἴστρον ἔχων πραπίδεσοι" «4ιὸς δὲ οὗ, αἰὲν ἐπείγων, 

ἔνώεος ἀπλανέεσσιν ἐπέτρεχε μὲ ῷος ἀκουαῖς. 

ἔνθα Τανελλήνεσσε γεώτερα δῶρα τιταίνων, 

Σ ἀρχεπάκου «4αναοῖο φερέεβιον ἔχρυφε τέχνην, 

"ὑδροφόρου αναοῖο" τί γὰρ πλέον εὗρεν /χαιοῖς 

355 εἴ ποτε χαλκείησι πεδοσκαφέεσσι µακέλλαις 

χάσµατος οὐδαίοιο χυτὸν κενεῶνα παλάψας, 

δίψιον -ργος ἔπαυσε, κονιοµένοις δὲ πολέταις 

ὑγρὰ ποδῶν ἐπίβαθρα πὀρεν, Ξειγήΐον ὕδωρ, 

ἐκ βυθίων Λαγόνων ὀλίγον ῥόον. αὐτὰρ ὃ πάση: 

360 Ἕλλάδι φωνήεντα καὶ ἔμφρονα δῶρα πομίζω», 

γλωώσσης ὀργανα τεῦξεν ὁμόύροα" συμφυέος δὲ 

ὁρμονίης, στοιχηδὀν ἐς ἄζυγα σύζυγα µίξας, 

γραπτὸν ἀσιγήτοιο τύπον τοβνώσατο σιγῆς, 

πάτρια Φεσπεσίης δεδαηµένος ὅργια τέχνης, 

205 «ἰγυπτίης σοφίης μετανάστιος, ἦμος ᾿Αγήνωρ, 

Μέμφιδος ἐνναέτης ἑκατόμπυλον ὤκισε Θήβην. 

καὶ ζαθέων ἄθῥητον ἀμελγόμενος γάλα ῥίβλων, 

Υ. 244. Θρήκης εἀ(ί. 

γ. 200. ἁπάσῃ οἁτι. οσα. ὥσαι, , | 

γ. 106. ὤκεσο ε, ϱτ. ῴκεε {πι εᾱ, 3. Ἐαλς, ὤκισε Ἐλιούσπα, 
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ΝΟΝΙΝΟΥ 

λ 3 Γ / σλ , 
χειρὸς ὀπισῷοπύροιο χαράγµατα λοξὰ χαράσσωτ, 

; ; . 
ἔγραφεν ἀγκύλα κύκλα' καὶ 4ἰγυπτίου Μιονύσου 

εὔία φοιτητῆρος Ὁσίριδος ὄργια φαίνων, 
, 3 / Δ 3 { , 

µύστιδος ἐγνυχίας τελετὰς ἐδιδάσκετο τέχνης, 
Δ ΄ , «{ αν , - 

μαὶ κρυφίη µάγον ὕμνον ἄνέκλαγε Θυιάδι φωνῇ, 
λ 3 «. ν ω 

Λεπτὸν ἔχων ὀλάλυγμα" Λιφοξοάνοιο δὲ νηοῦ 
) / ; ’ γλυπτὰ ῥαθυνομένῳ κεχαραγµένα δαίδαλα τοίχῳ 

/. 4 ἓς ’ λ σω 
κουρίζων δεδάηκε᾽ πολυφράστῳ δὲ µενοιγῇ 

{ ’ ; 3/ 3/ 

µετρήσας φλογύεσσαν ἀνηρίθμων ἴτυν ἄστρων, 
Δ , Αα, ’ 

καὶ δρόµον ᾿ΠΗελίοιο μαθὼν κπαὺ µέτρον ἀρούρης, 
.. 1. ς ” 

Ίειρος ἐὐστροφάλιγγος ὁμόπλοκα δάκτυλα κάµψας, 
-; ’ λ / [ά {τν / 

ἄστατα πύκλα νόησε παλινγύστοιο Σελήνης: 
πο - {1 / ΄ η Ε) 

πῶς τρισσαῖς ἑλίπεσσι µετάτροπον ειδος ἀμείρει, 
σα Δ ; ε/ ; ή 

ἀμφιφαῆς, διχόµηνις ὅλῳ στίλβουσα προρωπῳ, 
σω , ή ΄ στι 

πῶς δὲ συναπτοµένη καὶ ἀπόῤῥυτος ἄρσενι πυρσῷ 
3Η. λί ου ἔν αν [ή ; ” λ 

ελίου γενετῆρος , ἄμήτορι τίκτεται αἴγλη, 
1 ΔΝ ρω 

πατρὸς ὑπομλέπτουσα παλιμφυὲς αὐτόγονον πὺρ. 

Τοΐῖος ἔην. καὶ κραιπνὺς "Αχαιῖδος ἄστεα ῥαένων, 
’ ς / 

ναυτιλίην µεθέηκε' σὺν “ἁρμονίῃ δὲ ποµίζων 
-- νο . ; 

ἐσμὸν ἁλιπλανέων ἑτάρων, χερσαῖον ὁδίτην, 
ς ε / ὕρμασιν ἵππείοισε, καὶ ἄχθοφόροισιν ἁμάξαις, 

/ γΦ{ ἂν ο λψ. Ὕ/ Μ µαντώοις ἀδύτοισιν ἐπέστιχεν. ἔνθα κιχήσας 

4ελφὺν ἄσιγήτοιο µεσόμφαλον ἄξονα Πυδοῦς 

π. 27ο. ᾿Οσείριδος εδ 

γ. 274. θυάδι εά(π. 

γ. 378. ἐὐστροφάλιος εᾱ, ϱτ. 6πι. Εαϊς. πιαηβῖξ απιει γΙπη {π 
εα{τ, αἰι. 

ν. 282. ἀπόβῥυτο ϱᾱ. Ρε. επι. ΕαῑΚ, γ. 5. αἴγλη εᾱ. ρτ. αἲ 

εοἆ. επι. 

γ, 489. µαντώοις εὐῑίε, γ. 5. {ειθοῦς εᾷ. Ρτ, οοττ. Ἐαίκ. 

Ν 

νο Ὕνσηῃ 
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4ΙΟΝΥΣ Τ4ςΚ ϱΝ 4. 1}. ὑ7 

Μπ ἐρέεινε, παὶ ο ΤΤύδιως ὄξων 

κύμλον ἔπ᾽ αὐτοβόητον ἐδέσπισε κοιλάδι φωνῇ 

Ἱοοτος ἀκάδµε, μύτην, ο... πολυπλογὲς ἴχνος ἑλίσσεις" 
μα, 

µαστεύεις τινὰ ταῦρον, ὃν οὗ βοέη τέκε γαστήρ, 

995 μαστεύεις τινὰ ταῦρον, ὃν οῦ Εροτὺς οἴδε κιχῆσαι. 

"4σσυρίην δ᾽ ἀπόευπε τεῆς ἡγήτοβα ποαπῆς, 

ἄμφεπε βοῦν χθοτίην, μὴ δίξεο ταῦρον Ολύμπου: 
/ σα ε) . , .. Α 

νύμφιον Εὐρωπης οὐ βυυκύλοξ οἵδεν ἐλωύψειν, 
ο ΄ η” πι Π 

οὗ νομὸν, οὐ Λειμῶνά µετέρῄεται; οὗ "τιν κέντρῳ 

:5οο πείθετοι, οὐ ψὰ πελεύεται" οἵδεν «ἀείρειν' 
α 3 / 

"Κύπριδος ἆβορά "λέπαδγα, καὶ οὐ ζυγόδέσµον ἀρότρων, 
) ΄ ο ε ον 9/ ΔΝ ΄ 

αὐχέτα μοῦγον Ερωτυ, καὶ οὐ ζημήτθι τιταίνει. 
σω 3 Ν ον { 

ἀλλὰ πὀθον Πυρίοιο τεοῦ /εγετ]ρος ἐἑάσας, 

µίμνε παρ ἀλλοδαποῖσέ; μαὺ 4ἰγυπτίής σέο.Θήβης 
9 ΄ ; - [ή σ ἕ ο 

505 πατρίδος ἄστυ πόλισσον ἐπῶχυμον, ἡ]ι πεσοῦσα 
΄ «ν { { ο ήρή βαρύγουνον ἐὺν πόδα δαιμογίη βοῦς. 

/ 3 / ν / / 

ρο φάµενος, πριπύδων ἐπεκοίμισε Θυιάδά φωνήν, 
νο] ’ κ ὦλβ ο 

καὶ ῥία Ἠαρνησσοῖο τιγάσσετο Φοιβάδος ᾿Ἠχοὺς 
, αὀ / .ο. γείτονος εἰκαζοντα, καὶ ὄμφηεντι ῥεέύρῳ 

4 ’ ’” .. ’ υ ε.ν» 

ὅιὸ Καρταλίης πάφλοζε νοήμόνος ἔνθεον ὕδωρ. 
΄ ιν Φε ο Δ κ ] ο {“ς. λ Ν άλαα είπε Όεος: καὶ Κάδμος ἐχάζετο, καὶ παρὰ γηῷ 

ο παν νν , 5 ΄ 

ῥοῦν δε: φεισσοµένῃ δὲ συγέστιχεν' ἑσπόμενοι δὲ 
ΣΤ; 3 / 1 Ἡ /.. «1 ω ο 
ἀφέρες απλάγκτοιο βῥοὺς ῥφαδυπειθέῖ γὴλὴ, 

ᾳ ’ { ΄ 

φειδοµέγην ἰσόμετρον ἐποιήσαντο πορείην, 
’ Τε να ὅιὃ ὀτρηροὶ Φεράποντες" ὑψεν τότε Κάδμος ὁδεύων, 

Υ. 301. ἄμπνοα 1. οἡ. Ῥν. αἴφπα ἵπ ὉΌδᾷ, 6.66, φἀρθγοήρίο 
φρονα, οΏρειναί Ῥα]ῑς. ἔμπνοα οοιτίσους, 1θ6ερῖ. {πι 6, 2. Α4 ν. 
8, «οµΕ. ΧΠΙ. 125. 

ν. 005. ἐάσσας οὔτε. 
γ. ο7. θυάδα οά1μ, 

Γ.Ν, 09, ὀμφήεντα ϱᾱ, ῥτ. επι. ας. ον 
7ο. 1.’ α 



22ο 

ο ο 
λ] 

ΝΟΝΝΟΥ 
- . π/ ρω εδ . ςὖ ’ ἱερὸν ἔδραχε χῶρον ἐπόψιον, ἦχι γοήσας 

τα Π 

{ ο λ ΄ 

Πύθιος ἐγγεάκυκλον ὀρειάδος ὑλκὸν ἀκάνθης, 
πα ς , / Δ ο) ως 

εὔνασε Κιῤῥαίης Φανατηφόρον ἴὸν ἐχίδνης. 
ρω ο Ἐκ Δ / 3 / 

1]αργησσοῦ δὲ κάρηνα λΛιπὼν, μετανάστιος ἄνηρ, 
/ Β) τῇ α, / 

Δαυλίδος ἔστιχεν οὐδας ὁμούριον, ἐνφεν ἀκούω 
/ - , - , 

σιγαλέης λάλον εἶμα δυςηλακάτου Φιλομηλης, 
λ ςλ 3 ΄ «/ ιο ΄ , [αι 

Ἴηρευς τν εµίαινεν, Ότε δυγίη φυγεν Ηθη 
’ { ” ς 

συζυγίην ἀχόρευτον ὀρεσσαύλων ὑμεναίων, 
, ; / ΄ 

κούρη ὃ᾽ ἄστορέεσσιν ἐπεστενάχιζε χαιευναις 
/ / [ ον 

εἰνοδίου Φαλάμοιο: Λιπογλώσσοια δὲ κούρης 
’ Γ.. Ε) ΄ , 3 ; -- µυροµένης Θρήΐσσαν ἀναγκαίην "4φροδίτην, 

’ ” / ἀ [ά 

δάκρυσι μιμηλοῖσι λιτόῦροος ἔστενεν Ἠχω, 
- / ; 

παρὺεγικὴν φυγόδεµνον ὀδυρομέτη Φιλομήλην, 
νο [ή ’ ε/ σο 

ὑππότε, φοιγήεντι μεμιγμένον αἵματος ὀλκῷ 
[ιά , ναἳ , 

γλώσσης ἄθτιτόμοιο, συγέβλυεν αἷμα πορείης. 
οω [ - ο! .ὴ 3 ; 

καὶ Τιτυοῦ πόλιν εἴδεν, ὅπη δρασὺς υἷος ἀρούρης, 

ἄλσεα καλλιπέτηλα διαστείχων Παγοπῇος, 
ς λ .. / ο , ιά ἂν 

ἄγνὰ βιαξοµένης ἄγεσείρασε φόρεα -«4ητοὺς. 
1 2, η) / .. 

καὺ ποδὺς ἴχνος ἕνηκε Ἰαναγραίῳ πεγεῶνι, 
5] τ7 , ς ΄ 5 η 

ἐκ δὲ Κορωγείης -ἁλιάρτιον οὖδας ἀμείῥων, 
[ή ή 

Θεσπιέων τε πύλια, ῥαθυκγήπους τε Πλαταιάς, 2 τν 

ν. 510. ἔδραμε --- γαΐζας ᾱ. ϱν. αιπ, α Τα]ῖς, 5ο ἔδρυμε 5ειν. 

οἡὲ. 2. ἔδρακε Ππνομήϊ εἴἴαπι Οαμϊ, Υ. δ. θρειάδες --- ἀκάνθεις ο. 

ϱν. οἵα. Εος, / 

ν. 521. αἷμα γο]αῖι Όσα]. ο. Ν. Ὦ. αρ. οί. ν. 6. ὅτι εάΙ1ῖ. 
αυίε ιά νου. Ἱερειά. {οχί, ἐμίηνεν. 

γ. 520. κούρου εἰ. ϱῬτ. οπα. Ταἰκ. - 
ν. Όὅι. ὅπη ο{Η. 
ν. 652. ἄστεα θὐ1ῖ. νεχο οιπθιάασςε νἰάείιν ὓ. Ὁ. αρ. Ἠ1]οίς, 

ν. 2504, ἐκ ποδὸς --- 1Ιαναγραίῳ ε. ῥτ. εκ --- Ταναγραίῳ εᾱ. 2. 

θεά {π οομ], Εαλκ, θετῖρ». Ἰαναγοείω. Ἰαΐο καὶ π. Οἱ. 

ν. 506, Θεαπιέων δὲ εἀᾱ, εἶα, ἰαπι Ἠ]ιοάοια, ῥαθικλιύμους εᾱ. 

υ 
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, Δ .Ἡ 

᾿4ονίης σχεδὸν ηλθε, πέδον Βοιωτὸν ὁδεύων, 
Κρι  Ὁ / / ς/ , 
ἡχί ποτ) Ωρίωνα, δυρίµερον υἶέα γαίΐης, 

ιά ε] ΄ / 3 ” 

σκόρπιος, ἄστόθγοιὸο ῥοηῦοόος Τοχεαίρης, 
σ4 λ(; ως Ὦ ρ θεαίν 4ο τηλίκον ἐπρήπιξεν, ἀνυμφεύτοιο Φεαίνης 

. ὀκροτάτην ἔτι πέζαν ἀναστείλαντα γιτῶνος, 
ς ) ς /ς. ιά 3 : ’ νὰ ο , 3 

ὃ βραδὺς ἑρπυζων, χὼογιον τέρας" ἀντιῤίου δὲ 

ταρσὰ χαλαζήεντι τυχὼν ἐχαράξατο πέντρῳ. 

καὶ γαίης ἐπέβη Χαιρωνίδος, ἔνδα κονίην 
το Π ΄ ἡ Ωω. υ] ” Ἡ [ο 

545 αργυφέην τέµχουσα ῥους Λευκαίνειο χηλή, 

καὶ κραναῆς µεθέπων πολυκαμπέα κύκλα πορείης, 
’ 3 { οσο 

λευκὰ κογιοµέγων ἀπεσείσατο λύματα ταρσῶν. 
λ Ν 3 ’ Α. / α/ , 

καὶ βοὺς ὀμφηεσσα χαμευνάδος ὤχλασε χηλή, 
π/ / .. ε/ . 

ἄστεος ἐσσομένοιο προάγγελος. ἀλλ ὅτε ἸΚάδμῳ 

ὤδο Πύδιον οὐδαίης ἐτελείετο Φέοφατον ἠχοῦς, 
τς 5 ἲ / ’ ν 

: βοῦν ἱερὴν Ὁ υόεντι διαστησας παρὰ ῥωμῷ, 
... / ες / 3/ δα 

δίζετο πηγαίων ὑδάτων χύσιν, ὄφρα καῦηρη 
1, «/ - 3 , δὲ ) 2 ” µαντιπόλους ἕο χεῖρας, ἐπισπείση δὲ ὃυηλαῖς 

ἁγνὸν ὕδωρ: οὕπω γὰρ ἐν οἰνοφύτοισιν ἀλωαῖς 
τη μι , ϕ , ῃ 

ὅδ5δ ἀῤρὺς ἄεξομέγης ἀνεφαίνετο παρπὸς ὀπωρης. 
Ἡ / 3 / «. { / 

λαὐ πόδας ἐστήριξε δρακοντοβότῳ παρὰ ἀΐρκη" 
- ; 1 3 κ ζω 

στῇῆ δὲ ταφὼν, ὅθι λοξὰ φαγεὶς ὀφιωδεὶ δεσμῷ 
ων) -- 5 λό 3 3; [ / 

το «4ρεος αἰολόνωτος ὄφις µιτρώσατο πηγή», 
3 ’ µ ε/ 4 

καὶ στρατὸν ἐπτοίησεν, ὅσος πολὺς ἕσπετο Λάδμῳ: 

266 τὸν μὲν ὑπὸ στέθνοισι δακὼν χαροποῖσι γενείοις, 
) 1 / λ ο 4 τὸν δὲ δαφοινήεντι τυγὼν ἐχάραξεν ὀδοντν, 

ἄλλο όον ἧπαρ ἀμύξα υ µαρναμένοιο ἤιοσσουν ἧπαρ άμυξας; 

.δα.-------------- 

Ρρι. ῥαθυκλήρους εᾱ, 1. εκ 6υπ. Γαἷ]κ. ἴάεπι ἴαπιθα ποδίεασα (1ό-- 
αιιο Ππνομ1τ, 

ν. 510. ταρσῷ εἰ. ϱτ. θα, Ἐα]κ. ουπα (απ. 

γ- 503. πηλαίων εἰ, Ῥγ. οια, α Εα]ς. οἳ (αμ!, 
γ. ὅσα, ἐν ἵμ 94, 2, ΘΗΗΙδΙΗΗ, 

ω α 



1οο 

205 

ὤτο 

ὦ75 

”ι κό 
ο ο. ἁ : ' 

Αό ΝΝΙΘΟΝΝΟ ΦΥ τς . 
3 κ Ἱ 

. [ο 
η / : 1 δὲ μμ μμ νι πρ μας 

Ἴιπε γέκυν' Ψαφαρη ζ -ατ αυγέγος εφφεξ χαίτη 
3 ’ - -- ε 

αὐτομάτη, πλαδαροῖο διειλυσθεῖσα κάρήνου" 
σλλ Ε) / 9 ν ς μή] . Μ. {.. ο 

ἄλλον ἀγεπτοίησε., Φορὼν ὑπὲρ ὤτυγα χὐρσης 

ἀνδρομέης: ἑτέρου δὲ διέτρεχεν ὄγὕ ερεῶγος 

ἄσχετος, ἰοβόλῳ δὲ ῥαλὼν ὀφθαλμὸν ἐέρση, 
”’ ο) δι] ., 

µαρμαβέην Ίχλυσε μεμυκότος ὄμματος αἴγλην ο 

ἄλλου ταρσὸν ἔμαρψε, χαρασσόμεγον δὲ γενεῳ 

εἶχε δακὠν, καὶ χλωρὺν ἀνήρυγεν ἀφρὺν ὀδόντων 

εἰς δέµας ἠϊδέοιο". πελιδναίῳ δὲ σιδήρῳ 
ι Λ Π ν σέ 

ἰσοφυὴς , χλοάοντι διεφύχθη δέµας ἰῷ " 
3/ { ς λ ο / 

ἄλλου φυσιόώωντος ὑπὸ πληγζσι γενείων, 
/ ή 9. ΄ 

ἄσταθέες µήνιγγες ἐκυμαίνοντο καρήνων 

δήγµατυ φαρµακόεντι". δι ἐγκεφάλου δὲ χυθέντος 
ν ΄ πω [ή σε 3 ’ 

µυδαλέῳ μυκτῆρι κατάσαυτυς ἐῴφρεεν ἰχώρ. Ἂ 

καὶ ταχὺς ἀμφιέλικτος ἐπὶ “νήμησιν ἀνέρπων, 

Κάδμον ἀπειλητῆρι δράκων ἐξώσατο δεσμῷ : 

καὶ δέµας ὀρθώσας µελέων ἐπιῤητυρι παλμῷ 

ταυρείης περίκυκλον ἐς ὀμφαλὺν ἆλτο βοείης. 

καὶ σκολιαῖς ἑλίκεσσι πόδας μιτρούκιεγος ἀνῆο 

ὑλκαίη ῥορύδεσμος ἐχιδναίη κάμε σειρῇ, 

φόρτον ἔχων δαςπλῆτα" ῥαρυγόμενον δὲ Φορῆά 

ορύιον ἑσιτηῶτα κατέσπασεν, εἰς πέδον ἕλκων: 
/ 

1 

γ. ὀ04. διειλυθεῖσα εἀά. 
ν. 500. ἩΜαρπας Ἠϊο ἴπ γα]σαις οὐἵμ, ἴαχραοτ αιδι απἴε Ἠπηο 

γθιδιμ ρομµιμίας νυν. 577. δα, 588. «ποια νεενιι δεφααμί, αά 

δμἱ α ν. ὅ00. πδαιιο αἲ ν. 270. ααειι εκορίαας» αι Πεξυπνίας α 

ν. 550. δις αἲ Άμεπι Ηλεῖ. Τεαπεροδι{ομί5 πεοθεδίίαίεµι ίνα 

Ἴοσεβρο. 

ν. 572. τώ οὐ, ϱν. αποά ειπε. ας, ο. 

ν. ὁ7ο. [οχι. 5ος. λυύέντος. 
ν. 577. Ἠϊο νθιδα5 οι ο υάροία δε. ο ο κά ν. 5605, 

ατ 1δ1 αι πιομα ας, 
κ... -- 



ἄΙΟΝΥΣΤΗΑΚ.Ν 4. 7. ποι 

π 4 ὁ μὴ α.β , ο, Ὁ Π 

385 καὶ στόμα πικρὺν ἔλυσε, δυςηλεγέος δὲ δρύκοντος") 

φούιος ὠμοβόρου πυλεὼν εὐρύνετο λαιμοῦ), 

καὶ μεφαληρν δόχµωσε, τυασσοµένου δὲ κορήνου οτι 

ὑψιτενὴς ἐλέλικτο: μέσος κυρτούµενος αὐγήν, 

ἆλλ᾽ ὅτε Ἱκάδμος ἔκαμνε , τότε: σχεδὸν τν , "αθήνη, 

29ο ἐσσομένης' δονέουσα Ἱροάγγελον αἰγίδα φίπης΄ 

.. 

295 σοὺ πίσυνος Τυφῶνα πατεπρήνιξε Κρονίων, ον 

1 οργέἑίῳ πομόωσαν ἐχιδνήεντι καρήνῳ, ''' 

καΐ οἵ. ἄτυξομένῳ. λαοσσόος ἴμεδαίμωντ ος  πν σα 
. 

 ὦ Ἰοπακάδµε, γιγαντοφόνοιο ἐ4ιὸς  συνήεύλε κυδοιαοῦ, 
ν Ι - ο σον Ἰ 3/ να ὦ 

δειµαΐψεις, ἕνα μοῦνον ἰδων ὄφιν" ἐν δὲ  κυδοιμοῖς 

/ , μμ) Ἡ)ν ζ. 
τοσσατίοις κοµόωντα δρακοντείοισὺ:καρήνοις. ο 

[ά ; , λ νά . 

παυευ Φηρείων προµέων' συριγμὸν  ὀδόντων” 
-- { . / 

1αλλὰς ἐποτρύνει σε, παὶ οὗ φονίη παρὰ 4ίπῃ 
ςΤ ς ω ΄ / ψ ῥύσεται ἑρπυστῆθω φυλάκτορα χάλκεος ᾽4ρὴς. 

σο ἀλλὰ καταφθιμέγοιο΄ λαβὼν δαςπλὴτας ὀδόντας" 

ων 

405 ΝΑ ἀγλαύκαρπος ἀνασταχύοιτα γενέθλη: 

«αλ ηρὸς»  ἐχιδνήεντι περισπείρας νὰ παρπῷ, 

κεῖρε γιγαντείης ὀφιώδτα λήϊα χόρµης, 

ηγενέων δὲ φάλαγγας. ἑνὶ ξύνωσον ὀλέθρω, 
3 ν ο Γ / | { 

πέντε Λιπὼν ζώοντας' ἐπεσσομένησί δὲ Θήῤαις 

ὁ αφημομη Φάρουγε τεθηπότα Κάδμον Αθήνη, 

καὶ μη Ἠνεμόεντι πατέγραφεν Πέρα ταρσῷ, 

ΝΕ Ὀδο,. Φανόγτοξ ΕΙ. γανόντος Ἰοπτομαι Όση. Ῥαχυπι αρίος 8εᾷ 

γουῖς Ίΐεπι ν. ϱ. λαιμοῦ μς ουπι εὔ(, ο[ειζέμὶ λαιμῷ. οοἆ, 

Ἱψ.Ἱπολέων θὰ. ϱγ. α Όσπά, δι, Ομιηά, αι Ἠσςδ. Ίαια Ελοάομ. 
Ὀσ αν. 591. Ἠϊο ναιθ. ο 9όᾳα. οἶίπι Ἰοβομαίας Ῥόψε ν. 576. νὰ. 

αᾱ  ν. 505. ες ας 1 νοῦννοοι 

ος πονωτάσθ. Μήμθιναο Πουισή Ἡν οἳ. ϱν. οι Ην, Ἱδραιίο Ῥορι φαμ. 
χο]οιο: υπάς Γαἰκ, Τη ΠΠυλλὰς ἀμδογοξ, 5ροπάθος 6ἱί οαοδίιτα Πχ 

ππουμαίσαπι ἵπ απαγίο Ρεήο Ώου. ομβοσγαής.' Μαϊ Νομαί απηιοχ]ς 
Εταβοανί. Ίος αμίου Οαµέ, οι Ἠλιούοιας, ο 



--. 

ο ν - Ἂν κ ι 

-- | ἵ ε Μ 

| αν 
1039 ΝΟοόΝ ΝΟΥ ἡ 

/ χ - ιν] ΝΔ σο Ν , η Μ δυσαµένη «ἄιὸς οἴκον. Ὁ δὲ ἐραφερῇ παρὰ βώλῳ 
- ” λ νο ᾱ. ΄ 

µάρμαρον εὐρυάλωος ἐὔτροχον οὐρον ἄρούρης 
«; / / 9 { πο ἵστατο κουφίζων, πραναὸν' βέλος" ἵθυπόρῳ δὲ 

ἄχρα δρακοντείοιο καρήατος ἔθλασε πέτρῳ' ' ! 

μα. -- 

420 

απ 

91] 

Φηγαλέην δὲ µάχαιραν ἐρυσσάμενος παρὺὰ μηροῦ, 
ον κό λ 3’ ἳ ον μὲ να / αὐχένα δηρὸς ἔτεμνεν: ἄπαμηθεῖσα δὲ κόρση 

σώματος ἐκτὺς ἔμιμνε, κυλιγδοµένη δὲ κονίη ί 

ἠθάδα κύκλον ἕλισσε πα]ίλλυτον ἄστατος οὐρή. 

καὶ δαπέδῳ τετάνιστο δράκων γέκυς. ἀμφὺ δὲ νεκρῷ 

Φοῦρος "άρης ῥαρύμηνις ἀνέκραγε" χωομµέτου δέ, 

Κάδμος ἀμειβομένων µελέων ἑλικώδεὶ μορφῇ 

ἀλλοφυὴς ἤμελλε παρ ᾿Γλλυρίδος σφυρὰ γαίης 

ξεῖνον ἔχειν ἴνδαλμα. δρακοντείοιο προσώπου. 

ἀλλὰ τὰ μὲν πέπρωτα μετὰ χρόνον. αὐτὰ ὃ µέσση 

χαλκείη κυνέῃ συνελέξατο παρπὸν ὀλέύρου, 

ἁ)ηρείων γεγύων ῥλοσυρὸν «Φέρος: ἐγδαπίης δὲ 

1Παλλάδος ὑβὸν ἄροτρον ἀπ ὀργάδος εἲς χθόνα σύρων, 

καὶ χαροπῆς ὀρόσας πολεμητύκον αὕλακα γαίης, 

οβόλων ἔσπειρε πολύστιχον ὀγμὸν ὀδόγτων. 

καὶ στάχυς αὐτολόχευτος ἀγηέξητο γιγάντων, 

ὧν Ὁ μὲν ὑψικόρηνος ἀνέδραμεν ἄκρα τιταίγων 
΄ / ο Δ { ; 

στή θεος εὐθώρηκος, ὃ δὲ προθορόντι καρήνῳ 

γ. 412. ἐρύσάμενος ει. 
ν. 41ὸ. ἀπημηύεῖσα οτι. οοιγοχ{ε Ηειιιαηίς, 

ν. ἀπά. εκτ. ἔπιπτε ἰεμί. Οιμι. Γον, Ὑθγ6, ν.δ, ἄστατον οἱ. ϱῃύ, 

οτε. Γαἷ, 

ν. 422. δηράων εἲ. ϱν. Φυράων εᾱ, 2. Ὁηρείων Ίαμι Β]οᾶοπι, 

ν.5. ἄποργάδος οὐ. μι. ἄπ' ὀργάδος εκ αι, Τα]. θὰ, 2. Ἠλοᾶο- 
ΤΙΑΠΗΠΙ5 1η ἄποργάδος πμ µ, αἱ γἰάει, πανί. εἰς Ζρόα εκτ, 

ποδια ἀθθί Ου, αὖ νθυαι ἳῖ, ἀπρίτο. Ώδρ]ίοεί θἱ1411 σύρω», 

εμίαδ ῥγαθδθιι5 οἵΜ 5εά{. ρα οΟγε!, 

γ. 435. ἂπ χαλεπῆς 2 

ν. 420. καρήνων εἰ. ϱν. οµι. Τα]. εἰ Οαμίου, 



ἄΙΟΝΥΣΙΗάΚΙΟΝ 4. 17. 
΄ .- 

. Δ τν ́ 4 { - ἐς 9 ΄ 5 ς - . 45ο φρικτὸν αγοιγοµένης υπερέσχεῦεν ὦὤμον ἄρουρης 

᾽ 

ἄλλ 3/ ’ " ας .] λό "7 Ὁ ολ 3 α / 

ἄλλος ἄνω προύκυψεν ἐς ὀμφαλόν' ὃς ὃ᾽ ἐπὶ γαίη 
Δ α ’ Δ ε/ 

ἡπετελὴς ἀγέτελλε, πεδοτρεφὲς ὅπλον ἀείρων: 
αγ) ς α ’ . ο / 

ἄλλος ὑπερκύπτοντα λόφον προβλῆτα τιταίνων, 

οὕπω στέργον ἔφαιγε, καὺ εἰέτι μητοὺς ἀνέρπων 
’ Δ Δ Ε) .. / τρ 

455 ἐκ λαγόνων πατὰ βαιὸν ἀταρβέὶ µάρνατο Νάδμῳ 
’ ; . ην ω 

τευχεσιν αὐτοφύτοις πεκορυύμέγος" ἆ, µέγα θαῦμα, 
«/ 3 / Δ Ξ [4 / 

ὤπλισεν Εἰλείθυια. τὸν οὐ µαιώσατο μήτηρ" 
΄ / οᾶ / . ’ 

καΐ τις ἄνηκόντιζεν, οπόγγιον ἔγγος ἀράσσων, 
5 [4 ελ ΔΝ σον ς/ Π 3 [ή 5’ 

ἡμιφανής' Ὁ δὲ κοὔφος Όλον δέµας εἰς φάος ἕλκων, 

δα Μο. ο 
σ) ο ΄ [ή Ἔ- { 

ἄκρα ποδῶν ἀτέλευτα πεπηγότα λεῖπεν ἀρούρη. 
α Δ 3 ’ ’ { 

Οὐ μὲν ἐφημοσύνης ἐπελήσατο Κάδμος 40 ήνης, 
εν λ / ΄ υ. πε ; 

ἀλλὰ παλιιφυέων καλόμιην Ίμησε γιγάντων" 
Δ λ ς λ -. ο Ν 3 { .. { 

τὸν μὲν ὑπὲρ μαξοῖο ῥαλὼν ἀνεμωδεὶ Λόγχη, 
λ ὰ λ .Ν 1 1  / , 

τὸν δὲ κατὰ κληϊδα, παρὰ πλατὺν αὐχένα τυψας, 
/ βλ , ; η 3) ωω 439 ὀστέα λαχγήεντος ἀπέσχισεν ἄν θερεῶνος 

ἄλλον ἄκοντιστῆρι ῥαλὼν ἐχαράξατο πέτρῳ, 
, / / «/ 3 , 

αστέρος ἄχρι φαγέντα. καὶ αἵματος αἴνογιγάντων 
’ ] , 

ἐκχυμένου ποταμηδὸν, 4ρης ὠλίσθανε λύθρῳ, 

φοιγίξας ἑὰ γυῖα" παρισταµένης δὲ κυδοιμῷ 

πορφυρέη ῥαθάμιγγι χιτὼν ἐρυθαίνετο Νίκης. μον 2) ιο] 

ἄλλου µαρναµένοιο, παρ ἰσχίον ἄορι τύψας, 

συµφυέος διέκερσε σὺν ἰξύῖ νῶτα βοείης. 

καὶ φόνος ἄσπετος ἔσκει δαϊζομένων δὲ γιγάντων 

λοίγιος αἱμαλέης ἀνεκήκιεν αὐλὸς ἐέρσης, 

455 ἄορι Φεινομένων. Ὁ δὲ Παλλάδος ἔμφρονι βουλ 

ν. 452. λόφου εκτ, ι 

ν. 458, Φιδρεεῖ. ρατί. ἄράσσων; απ ἀείρων 

ν. 44π. φανέντι ο. ϱν. οπι. Γα]ς, 

γ. 45ο, πορφυρέη εᾱ. Ῥν. επι, Ταἷς, 



. « ι ἃ -- 

, ε νν ᾿ 

ιο. ΝΟΝΝΟΥ.4ΑΙΟΝΙΣΙ4ΚΟΝ 4.77. | 
᾿ / } { κ ιά 

}ηγεγέων τιγα πέτρον ἔπγωφησε καρηγων 

οἳ δὲ δαφοιγήειτι πὀθῳ µεθύοντες Εγυοῦς, ε 

᾿αρεὶ βαμγεύθησαν, ὁμογνήτῳ δὲ σιδήρῳ . 

ἀλλήλων ὀλετῆρες, ἐτυμβεύοντο αονίη. Ἰ 

46ο ἄλλῳ ὃδ᾽ ἄλλος ἔριζεν"' ἐρευθιόωντι δὲ λύδρῳ ἡ 

στικτὰ διαιοµένης ἐμελαίγετο γῶτα βοείης ας ο Ἡ 

ηγενέος κταμέχοιο" κατουδαίης. δὲ µαχαίρης 
΄ - .. ΐ ιά 

γνωτοφόνῳ γλωχῖτι δαίζετο καρπὸς ἄρουρης. 

κ 

ν. 456, ἐππηώρησε οὔ{. 

ν. 46ο. ἔρεισεν οὐ{π, ἔρισσεν σομήεσῖι Ἡ. Ὦ. ορ. Νηοίς 
ν. 403. κατ οὐδαίης οὔῖμ, ἁῑνίς, 

μυ 
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ον ποκ να Ν 

αμ τΨματοΝ, 





σι 

10 

ΝΟΝΝΟΥΙ 

ὑβι ΟΛ Νώ δη {ΙΚ ὐδοΝ. 

3 Ν ; ἕω 4λλ᾽ ὅτε δὴ πολέμων ὀφιώδεα λήϊΐα κείρων, 
π. ο) ῤδ. ά ν ) ́- 1/ / . 

άδμος ὀδοντοφύτων παλάµην Ίμησε γιγάντων, 
/ «. / νέο να. 

σπένδων λύθρον “4ρηϊ, Φαλύσια δηϊοτῆτος, 
» 

/ ς} ω [ή 1 , φαιδρύνας ἑὰ γυῖα δρακοντοβότῳ παρα «4ΐρκην 
/ ω / ω 4ελφίδα βοῦν Ἱέρευσε Φεοδμητων ἐπὶ ῥωμῶν, 

Παλλάδι καλὺν ἄγαλμα. καταρχοµένου δὲ Φδυηλῆς, 

δίζυγες ἔνδα αὶ ἔνθα περιῤῥαίνοντο κεραῖαι [ ζυγες ἔνδα καὶ ἔνθα περιζῷ ϱ 
ὖλ , νν ο Ἂ η ο) 1 Ν / σω οὐλοχύταις" ὃ δὲ γυμνὸν ἑλὼν παρὰ γείτονυ μηρῷ 

Π , οσο φάσγανον, «σσυρίοιο παρῄορον ἐκ τελαμῶνος, 
Π ώιεἳ. ; 

ἀκροτάτην τρίχα τάµνε τανυῤῥίνοιο παρηνου 
2/ / / 1 να λό. 
ἄορι κωπήεντι. Θεοκλύµενος δὲ κεραίης 

/ [ά / ” / δραξόµενος µόσχοιο, παλίντονον εἴρυσε δειρήν, 
3 / λ ’ 9 / / αὐχενίους δὲ τένοντας ἀπηλοίησε Θυέστης 

ἀμφιτόμῳ ῥουπλῆγι, καὶ αἱμαλέῳ βοὺς ὁλκῷ 

ν. 5. σπεύδων ο. ϱν. θα, Τα]]ς, 
ν. 6, Φυχλαὶ οὐ. καταρχοµένης δὲ θυηλῆς Ἰμοᾶουι, 

γ. 9. παρήορον εδτιῖ, 
γ. 1ο, τανυῤῥήνοιο κ. αᾱ. ϱν. τανυῤῥίνοιο κ. οὐ, 5. ϱχ ει, Τα], 

μκὶ {ας ταλαυρίνοιο κ. ἃπὶ τανυκραίροιο.. Υ. 5. ἄρεί ολ πι, 
μα, ! 

γ. 15, τε 64 Ἡῃ, ἀπηλλοίησε ϱᾱ. ϱν. ααοῦ οπι, Εαῑῑς, 



πο 

108 “αρ: α ώολ. ο .----ᾱ-- 

1 Λάΐνος. ̓ Ογκαίης ἐρυθαίνετο ͵ βομὺς 4δήνης, 

κα μον ος. ἀραθσομένοιω μετώπου, 

πρηνῆς µόσχαθμίτει δαϊζομένης δὲ σιδήσῳ 

πλευρὰ διατμήξανέεο ο μις μαχαίρη, 

καὶ ῥοέην τρηγεῖαν μα, αν καλύπτρην 

20 ἐκταδύην. Ὁ δὲ φαιδρὸν ἐπὶ γΦονν φᾶρος ἑλίξας, 

αὐτὸς ἄγαξ πεπόγητο, καὶ εὐφυέων κρέα μηθῶν 

ὠμὰ διατµήξας, ἔκαλ να δίζυγι δηµῷ, 

μιστύλλων κατὰ Ὀπιόν” ἐπ) ἀνθρακιῇ δὲ τανύσσας 
: ---- ον 

οπλύγχνα, σιδηθείοισι πεπαθµένα μακρὰ κπορύμβοις, .. 

26 εἴρυσεν, ὀπτήσα» ἅπαλῷ πευρί ". µεσσοπαγῇ δὲ, Τ.Α 

ἀκροπόθῳ. στοιχηδὸν. ἆγὼν τέτορηµένα. χαλδν ουν 

ἀγδοκόμου κατέθηκε χαμαιζήλοιο τραπέδης: «... 
Ἡ 5 ᾿ ῃ 3 Ω Ἶ ’ τι αγ 

δαιτρὸς, ἐπασαυτέρους ὀῤελοὺς  ζείογτας- ἀείρας.., 
ο ” σ} » Ἆ αι 

καὶ Ὀνοείς ἐλέλικτο. δι Πέρος, ἄτμός ἀλήτης «ή: -ν 
’ 8, ” ον ασωο 

5ο ᾿ἠσσυθίης λίβάνοιρ.. τελειομέτης. δὲ. Φυνηλῆς 
-ᾱ σπα. Δ ” 8 -- Γὰ,) - ΄ « ’ 

δεῖπνον ἐν, μαὺ Ἱκάδμος ἑλὼν. ἐπένειμεν ἑκάστω, 
γ” τν 5 ; ὦ ὼςο ο 

πεχριµένης: ὀθέγων ἰσοελκέα µοῖρων εδοιδῆς. 
{ λ π ΄ 3 ο 

δαιτυµόνων δὲ φάλαγγες ἔτι, εὐκύκλοιο τραπέζης 

εἰλαπίνης ἄπέθεντο πόθον κεπορήότυ Φυμῷ. 

25 Οὐδὲ δρακοντοφόνφ παμάεων τέλος ἔπλετο. «κήθρη, 

ἀλλὰ μεθ; ἑθπηστῆρα, µετ ἄγρια φῦλα γιγάντων»..'. 
Ε, Ελ) ͵. ια κ ; νε 2 ο . 9 

Ἠτήνων προμάχαισυ καὶ «ονι µάργωτο Δαῷ, ον 

Σ ς Ἡ } 1 ὑ 

ν. 10. κρυόεντος οᾱ. ϱν. επιεπά. Ἐαῖῖς. ώὰ 

γ. 18δ. ἐμιστύλλαντο εεε. οπι, ατα ΠΙΟΚΟΙΗ ών 

ν. 20. μµεσσοπλαγῇ εὐά. επι. Όμιο πα ἱ ιάσπυ «ὃ 

ν. 27. ᾿γόμαζήλ. εἰ. Ῥν. οοσει-ᾱ- Εαΐς. . ολα ος « 

ν. 51. δεῖπνος εἰ. ϱν. εια. Ἐαΐς οἱ” οπ .ϱ 
γ. 24. εἰλάπίνοις --- πόθου οὐ. ῥ». θα. Ἡ ας, ν. 5. ο Ὅκαι 

η, φόνων 'εὔ δι, ον. Ου) τος 1 ο ονο ο δη Ἠμὶ ευ 
ν. ὅ7. ἐκτείνων --- ἄορι εᾱ. ϱ. Ῥκτήνα 1 --- ἄορι εἡ. 2. εκ 

οιπομά, Οα{ειά, Ἠονν' εις Οι, ει Ἡι Ὁ. αρι Ν Ιλοῖδ ιν 



4ο 

5ο 

56 

6ο 

Α . ϱ . 

Ά, χ ας ων ο, 
Μ, {λ 

ΑΤΟΝΥΣΙΓΑΚΩΝ Ἐ. 7. 19θ 
’ π ΄ ’ 3/ Ἀ αν. .. σι 

βόρβαρον ἆμωώων. στάχυν. «ΐφεος: ἄγχιπόροις δὲ 
. ..α ὰ . π 

ἔγραε Πεμμίκεσσυ. . καλεσσαμένῳ. δὲ µαχητὰς 
ο: τα ο Μάι ; 

ποιχίλος ἑσμὸς. ἴπανε περικτιύνων ἐπικούρων. 
πα. ο 2/11 / . 

καὶ διδύµαις στῴθατι)σιν Έρις Ἑύνωσεν ᾿Εγυώ, 

φύλοπιν ὠδίνουσα: συγεργοµέγων δὲ κυδοιμῷ, 
ο Γ / / / 

τόξο» ἔκυκλώδη, δόρυ πάλλειο, σείετο πήληξ, 
3 α) Ἅ α Ὁ ΄”-- Ε) κ ) κο λό δὲ μη 

καὶ ῥέλος. ἐῥοίζησεν, ἐπ᾽ ὀμφαλόεντι δὲ κύκλῳ 
ι ; κε , κ / - 

ῥα:λομένη μυ) όεντι λίθῳ σµαράγησε ῥοείη. ιο 
πι ’ ς ο ηλ 5] Ε] η ζ / , 

καὶ Σταμένω» ῥέεν αἷμα: πολυς ὃ ἐπὶ φορβάδι γαίη 
. ς ! να ο Ἡ αρ] ρ 

ἡμιδανὴς περοκάρηνος ἀνῆρ πεκύλιστο κονίη. «. 

καὶ στρακὸς ἀντιῤίων ἱπέεης ἐκλένετο Κάδμῳ": 
/ ον 3 / / ἃ λ / νο 

λύτο ὃ᾽ ἀγων. φονίην δὲ μετὰ στροφάλιγγα κυδοιμοῦ 
-Ἡ : 4 , / : 
Ἀάδμος ἀπυργώτοιο Φεμείλια πήγνυε Θήῤης. 

Ξ ν/ / / ’ 

Πολλαὶ ὃ ἔνθα καὶ ἔνθα µεριξυμέγων κεγεωχων 
σ/. α΄ η Λ ν / ο / » 

αὔλακες. Ξεμήγοντο" πολωσχιδέων δὲ κελεύθων 
σπ ./ “.. κ εν ; ο 
ἔδοσνα ρχαρθδὂχτι ῥοῶν Μεχάρακτο σιδήρῳ:.. 

- β ής, τε 
πολλαὺ ὃ᾽ ἀντιπόρων. ἀνέμων. τετράξυγν πόσμῳ 
αν .{ 5) 

εἴνόφιου χοφτοισιν ἐμετρήησαν ἄγυιαί. 

καὶ πόλις άονίη Τυρίης ποικίλλετο τέχνης 
{ ' Ὑ , 

κώολεῖ Λαϊνέῳ" καὺ ἐποίπνυεν ἆλλος ἐπ ἄλλῳ, 

γειοτόμῷ: γλωχῖνι ταμὼν. ἑτερόχροα πέτρη», 

ἐργατίνης. Ψοιωτὸν ὑπὸ αλέιας, ἣν παρὰ λόγμη 

Γευμήσσου. δρυύεντος ἐμαιώσαντο κολῶναι, 

ἣν Ελικὼν ῥλάστησε, καὶ ἣν ὠδινε ιθαιρώγ. 

γ. 50. ἔγχραε εὐᾱ. Ἐεμμικέααι εἰ. Ῥν. οπιθιᾶ. Εαἰ, οἱ Οαπί, 
ν. ἀπ. ἔριν Ἑύνωσεν Ἐνιώ, νο]αῖι Ν. Ὦ. αρ. ὙΠ]οί. Θεά Ἔρις 

ἀθα οσοι; "Αγιώ γειο, Βεϊοπᾶς ποµίθα, ΝΟΜΟ 561ῤεν 6 θ]]ο 
1ρ5ο ἀῑσίας, τα Πχώ ἆο 5οπο. 

γ. 40.: λῦτο εὐὰ. 

ν. 65. κελεύρων 6ἰ]. ρε. πΠοδίχαπα οι Οαπίθτο. ἀθάίι Γας, {πι 
ρου. οομῇ{ο. πελεύθρων. 

γ. ὅδ. ἐμμόριον οὐ],. 8ΐ1ε 5οµδ1. 



119 

Το 

δο 

δο 

νΝον Νο γ, 

η 4 - οσο 

καὶ γηοὺς ἐτέλεσσε Φεῶν, καὶ δάµατα φωτῶν, 
; , οὐ ος 7 λ τ 

τοργώσας καγὀνεσσιν' ἐπ ἄθῥηκτοις δὲ δοµαίοις 
« / ο ὁ / ./ ἱ ’ 

ἑπταπόρῳ πυλεῶνι περίδροµον ἄστυ χαράξας, 
.) 5 ή εσω [4 ΄ ΄ 

οὐρανὸν ἑπτάζωγον ἕλᾗ µιµήσατο τέχνη, - 

ἐσσόμενον φαέταις {μφίονι τεῖχος ἑάσας, 

7οδό θάρη πεφυλαγιένον. οὐρανίοις δὲ πυργοδόµῳ κιθάρῃ πεφυλαγμένον. οὐφανίοις δὲ 
/ 5] 

ἑπτὰ πύλας ἀνέδηκεν ἰσηρίθμοισιν ἀλήταις - 
’ ο λ / , 

ἰσοτύπους" πρῶτον μὲν ἐς ἑσπέριον κλίμα πἠήξας 
μ ”... οέὖρ / - 

Ὀγκαίην ἐπέφειμε πύλην γλαυκώπιδι Μήνη, 
Ε] ο Δ η - / ς/ Δ ας ἀ 

ἐκ ῥοὺς ὀγκηύμοῖο φερώγυµον, Όττι καὶ αὐτὴ 
ον ασὃν λε ο λήμ ταυροφυὴς κερὀεσσα, ᾖοῶν ἐλάτειρα, Σελήνη, 

΄ στ 3 11 ’ Δ 3 

τόιπλόον εἴδος ἔχουσα πέλει Τριτωνὶς {δήνη" 
’ εχ. / {.. ιά 

δεύτερον Ἑρμάωνι διαυγεῖ, γείτονι ἨΠήνης, 
σο , ”ω / ν / 

δῶκε γέρας πυλεώνα”. διαγράψας δὲ τετάρτην 
κά ὁ , 3 / 

᾿Ηλέκιρην, Φαέῦοντος ἐπωνυμον, Όττι φανέντου 
- / ΄ ” ., 

σύγχρους ᾿Ηλέκτρης ἀμαρύσσεται ὄρθριος αἴγλη, 
’ ιά ΄ ’ ο» 

᾿ΠΗελίῳ πυρόεντυ πύλην ἄντωπιον ᾿Ηοῦς 

µεσσατίην ἀγέθηκεν, ἐπεὺ µέσος ἐστὺ πλανήτων: 
’ «3 2/ .ς ρω / ρ ’ 3 ΄ πέµπτην ὃ᾽ "4ρεῖ δῶκε, πόὀρε τριτατην «φροδίτη, 

3 ; μή ε/ ΄ . ΄ . 

ἀμφοτέρων ἕκατερῦεν ὅπως Φαέθων µέσος εἴη, ᾿ 
" αρ 2/ / Ε) , 

γείτονα Φοῦρον 4ρηα διατµήγων "4φροδίτης ἢ 
«/ / / ἕκτην Ζηνὺς ἄγαλμα φαεινοτέρῳ κάμε κόσμῳ 
« ο / Δ πο η / ε.Ω 3 { 
ὑψιφανὴ: πυµάτην δὲ Ἀρόνου λάχεν ἕβδομος ἀστήρ. 

τοῖον ἔδος ποίησε' καὺ ἱερὸν ἄστυ πολίσσας, 
Ξ 5 / πες 3/ ο8 ; 

Αἰγυπτίης ἐκάλεσσεν ὁμώνυμον ἄστεῖ ϐΘηῤης, 
/ Β) ά / / σα 3 / 

ποικίλον ἀσκῆσας χΦόγιον τύπον, ἴσον Ολύμπῳ. 

γ. 66. ἐσσομένῳ ναέτῃ πια]ε Ου, ππα]αῖι, ἑάσσας εώ1ε, 
ν. 60. ἰσοτύπον πρ. ο. αιιοᾷ {ογί, ποπ ἀερεραιι φολσίίους, 

γ. Τα, ὀγκηθμοῖσι εἰ. ϱν. ειπ. Εαἰς, 

γε 77. ὄρθιος αἴγλην εἲ, ϱι. ὄρθιος αἴγλη ε. αι 



ά4ΙΟΝΥΣΙΑΚΩΝ Ε. Ζ. 11 

᾽Μονίων δὲ «Ὁ ύγατρες ἀνεκρούσαντο χορείαις 
« . π ϱΩ / Δ / 

άομονίης ὑμέναιον" ἐπ᾽ εὐθαλάμῳ δὲ µελάθρῳ 
[ς σρν η 9 / ξ οί δ ύν α μα) 

9ο Ερηϊκίης φυύἐγξαντο χοφιτιὸεο ουνοµο νυμφης. 
ο { 

καὶ Παφίη νεότευκτον ἐκύσμεε παστάδα Κάδμῳ, 
αν] ευ / { 5 , 

παιδὸς ἑῆς µέλπουσα δεοκλήτους ὑμεναίους, 
ς 1 { / 

µήτηρ ἱμερύεσσα" πατὴρ ὃ) ὑπὸ χάρµατι πούρης 
ον / Π / / 

γυμνὸς ἄτερ σακέων ὠρχήσατο µείλιχος 4ρης, 
ι πα σα , ο λε] ἑ- . 

95 δεξιτερὴν ἀσίδηρον ἐπικλίνων “4φροδίτη, 
; / /-- ανά 

καὶ γαµίη σάλπιγγι µελίζετο Φεσμὸν Ἔρωτων 
, / 

ἀντίτυπον σύθιγγι' σιδηροφόρου δὲ καρήνου 
σα ’ 3 ; / 3 ’ / ἠθάδας εὐπολέμοιο λόφους ἀπεσείσατο χαίτης, 

μα [ή 

µιτρώσας πλοκαμῖδας ἀχαιμάκτοισι κορύμβοις, 
κ. ω . ἳγ 

100 πλέξας κῶμον Έρωτι σὺν ἀθανάτοις δὲ χορεύων 
/ ; / πα , 

εἲς γάμον “4ρμονίης ᾿Ισμήνιος ἠλθεν Απόλλων, 
’ ’ « 

ἑπτατόγῳ κιθάρῃ φιλοτήσιον ὕμνον ἀράσσων" 
1 , 5 , [ή 3 / οσο 

καὶ µέλος ἐκρούσαντο βιοσσόον ἐγνέα ποῦσαι, 
/ / ο 

καὶ παλάµας ἑλέλιζε Πο]λύμνια, µαῖα χορείης, 
ΓΕ] / ’ 3 πο 

105 μιμηλὴν ὃ᾽ ἐχάραξεν ἄναυδέος εἰκόνα φωνῆς, 
η 1 / Ξ ὧ 

φύεγγομένη παλάµησι σοφὸν τύπον ἔμφρονι σιγῇ, 

ὄμματα δινεύουσα". πολυστρέπτῳ δὲ πεδίλῳ, 
ο. 

/ ο 
Ζηνὶ χαριζοµένη, «αλαμηπόλος ἵστατο Νίκη, 

-{Ης Ε) Γς. / ο 

Λάδμον ἀνευάζουσα, 4ιὸς πρόµον, ἀμφὶ δὲ παστῷ 
/ / α/ 

110 παρθενίοι στοµάτεσσι γαμήλιον ἔπλεκε µολπήν, 
ἀ 2, α, 3 ο.) Δ 

καὶ ποδὺς ἴχνος ἔλισσεν, ἐπ᾽ εὐκύκλῳ δὲ χορείη 
/ ) { ν 

αἰδομένη πτερά πάλλε παρὰ πτερύγεσσιν ᾿Ερώτων. 

ἐκ δὲ πολυσπερέων δᾳΐδων ὁμοφεγγέος αἴγλης 

γ. 90. χορειτίδες ΙΙ. χοροιτίδες Εμοάοσπ, μες 

γ. 96. Φυμὸν Ἔρ. εὄ[ι. Φεσμὸν εοπί. Έιθηπερ αἲ Οο]. Ρ. 4ο, οι 

σαι. αμά Ῥταείετεα ῥνθμὸν ριοροδιῖτ, μῦθον γο]ωῖι ν. 1). αρ. 
γη]οι». 

Υ. 101, {σμήλιος θᾷ, Ῥν, οια, Τα], οἱ Οσα: 
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ὡ κ 

ἑσπερίης ἀνέτελλε φάος μνῤῄωας, Ἠοῖο. | ννι ο- τς 

καὶ Λιγυροῖς στοµάτεσσι φιλύσκάρθῳ. παρὰ παστῷ ' ” 

πάννυχος ἔπλετο. πῶμος ΜΑ χορείης 

μελπομένων" σπεύδων γὰρ ες ἀγρύπίους ὑμεναίους ως 

ων ' κ κ 3 λαο, ' 

ἠ δάδα ῥάβδον ἔλειπεν, ἐπεὺ ταμίης ολλ ὕπνου: 

καὶ Θήβη: χορὺς ἠεν Ολύμπιος" ην δὲ φοῄσίι 

Κάδμον ὑμοῦ. καὶ Ζῆνα, μιῆς φαύοντα αφαπέζης. ρ Ψ 

Καν γαμίοι Φαλάμοισ φέρῶν πως οπα, 

᾽4οκτῴης ἀφέτελλε δράκων ὀμόψουτος ἁμάξης, - 

ὤγγελος ἐσσομένων, ὅτι σύννομος ἥλικι νύμφη, 

κ βροτέης Πμελλεν ἔγειν ὀφιώδεα µορφὴν δρα 

νυμφίος ἁρμονίηρ. µακάρων δέ τις ἄλλος ἐπ᾽ ἄλλῳ 

εἰς Φαλάμους σπεύδοντυ γέρας δωρήσατο Κάδαω. 

εννς μὲν πόντα τέλεια" πασιγνή τήν δὲ }εραίρων 

“ρην πασιµέλουσαν, ἐπεὶ πέλεν ̓ 4ρεῖ µήτηρ, να 

ἵππιος ὤπασε δῶρα Δαλάσσια Ἀυαγοχαίτης " 

“Ἔμρμῆς σκῆπτρον ἔδωκεν, ᾿4ρης δόρυ, τόξον πόλλων, 

καὶ. στέφανον, πομόωντα λίθων ἑτερόχροί κόσµῳ, : 

“άραογίης φαιστος ἐπηώρῃσε καρήχῳ, 

Ἰουσείην. κροτάφοισιν ἐπικθεμάσας ἀναδέσμην' 

καὶ θρύνον εὐλάύγγα πόρε γρυσόθφονος Ηρη" 

θεα. κυδαίνουσα πολυφράδµων ᾽ἀϕϕοδίτη 

χούσεον ὅρμον, ἔχονια λίθων πολυδαίδαλον αἴγλην, 

γ. α1ὸ.. αἲ Ών[ασοβικάαμα Ἱάευμαια Όσα, ἰοπίαραι: "Ερμης 'ῥάρδ. 

αᾱ δοµΏσδιπι (ιῤάοπι Ῥθμα, Ἰαμίη εὐᾱ, επι. Τιοἆστα. 

γ. 122. ἀρκτώης εαάτι,. 

γ. 129. πᾶσι πέλουσαν οἆ. Ῥτ. θὰ. Ἐαίς. 

γ. 192. ἐπηώρησε οτι. 
(ν. 190ς πυδαίνουσα παλρράδμων Ἰ4φο. οἆ. Ῥν. πολυφρ. νεὶ χα- 

λιφοάδμ. οομεςῖι Εαῑς, ρι]η5 θ8ί ἵ ε. 2. ἨὨἱδήμοίοπθ Ρρο8ί κι- 

δαένουσα Ῥοδίία; Ῥατο. δέ αμῖο ΄ {φθροδίτη ἠπδεγαίί {0 
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|) 5] { / ες ΄ 

Λευκὸν ἐρευθιόωντι συγήριοσεν αὐχένι κούρης, 
-ν άκικ ώ «/ / . ν 
Ἡφαίστου σοφὀν ἔργον, Όπερ κάμε Κυπρογεγείῃ, 

να. ν ω / αμ) ιά ./ ] 

τοξευτῆρος Έρωτος ὅπως ὀπτῆριον εἴη 

14ο ἔλπετο γὰρ Ἀυθέρειαν ἀεὺ ῥαρύγουγος ὀποίτης 

υἷα τεκεῖν σκάζοντα, ποδῶν µίμηµα τοκ]ος" 
! 

΄ -- [ή 

ἀλλὰ µάτην ἐδόκησε, καὶ ἄρτίπον υἴα νοήσας, 
/ ο Λν. .. ο 

λαμπόμενον πτερύγεσσιν ὁμοίῖον υἱέὲ ἉΤαίης, 
Ξ α/ -. ϱ 3 ... [ή 

ποικίλον ὅρμον ἔτευξεν, ὃς ἀστεροφεγγές νώτῳ 
. / α ς ω ν/ ζ 1 
145 ὡς ὄφις ἠν, ἑλικῶδες ἔχων δέµας: οἷα γὰρ αὐτὴ 

΄ , / ο τη 

δίστοµος ἀμφίεβαινα µέσῳ μηρύεται ὁλκῷ, 

ἰὸν ἀποπτύουσα δι ἀμφοτέροιο καρήνου, 
΄.. σω 

ἀμφελελιζομένη µελέων ἑτερόζυγι παλμῷ, 
. ν λ 7 5 / , 
ἐς κεφαλήν δὲ κάρηνον, ἐφερπύζουσα, συνάπτει, 

159 λοξῇ καμπύλα νῶτα περισκαίρουσα πορείη " 
5 , 5] [4 ο η 

ὣς Όγε ποικίλος Όρμος, ἑαγότα γῶτα τιταίνων, 
/ .- μγά ὸ / ΄ 

κάµπτετο, κυρτωθεῖσαν ἔχων διδυµάονα δειρήν, 
3 1 , αν λλ 1 ε-α 
ἄμφιλαφῆς φολίδεσσιν ἐς ὀμφαλὸν ἄχρις ἱκάνων 

λε; ) όᾳ δωιόρ ος” ὑπὸ σ {λ η δὲ ό, πλεκτὸς ὄψις δικάρηνος" ὑπὸ στροφάλιγγι δὲ τέχνης 
- Αα /ς. Π ” / 

195 γρύσεος ὀλκαίης ἐλελίζετο κύκλος ἀκάνθης, 

καί οἱ ἑλισσομέγη: κεφαλὴ πολυδινέ; παλμῷ, 
ῃ / /{ .] σω 

ψευδαλέον σύριγμα διήρυγεν ἂν θερεῶνος. 
ι ; ο. «/ ΑΛ 3 / καὶ στοµότων ἑκατερῦεν, οπη τέλος ἐστὶ καὶ ἀρχή, 

3 Δ 5 ; ω] ΜΕ α 

αἰετος ήν χρυύσειος, ἅτε πλατὺν ἠέρα τέµνων, 
ὸ Δ 3 ’ ΄ 16ο ὀρθὸς, ἐμδναίων διδύμων μεσσηγὺ καρήνων, 

ν. 1298, Κυπρογεγείη οὐ. ϱε. επι. ας, 

Ὁγ. 190. Τον. περισπειοῶσα ἀθάίε. 

γ. 10. ἀπβίιο ἀε οἱποετίίαιο ρατί, ἱκάνων. 

γ. 1ὸδ. Ἰἑλισσομένης κεφαλῆς εἰ]. οἵ ἑλισσομένῃ κεφαλῆς (δηία- 
ρΡαὶ Ἠ]ούοια, γίά, Ἠστιι. αἲ ΟνρΙ, Ρ. 8οι.. 96ὰ ορι5 θΥ4Ι ΟΙ 
παϊίνο αἆ γθυρ. διήρυγεν. 

Το]. χ, 1 

Ρ 
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ΝΟοΝΝΟΧΥ 
ς η τ ; ; -- 
Ὅψιφανης πτερύγων πισύρων τετράζυγι αηιῷ ' 

ω Ν .. 3/ α /΄ οω τσι α 
τὸ μεν ξανγῦος ἵιασπις ἔπετρεχε, τῇ δὲ Σελήνης 
-ο ΄ / / / 

εἶχε Λίώον πόλλευκον, ὃς εὐκεράοιο δεαίνης 
, [ πΔ 3ος ς ΄ ιά 

λειπομένης μιγύθει, καὶ ἀέξεται, ὅππότε αΤηνη 
Ε] ἀ / ς Δ .) ’ Ωω ΄ 

ἄρτιφαης σέλας υγρον ἀποστίλβουσα περαίης, 

"Ἠελίου 
πω 3 ; 3. , Ῥκ ντα 

717ετΊους ἀμέλγεται συτογογοΥ στυρ Ἱ 

/ 3/ / ὼ ’ σ / Ὦ 

ἄλλη µάργαρο» εἶχε φαεαεφόρογ, οὗ χάριν αἴγλης 
, / τὰ /΄ 

γλαυκὸν Πρυύραίης ἀμαρύσσεται οἴδμα ἕαλάσσης 
ῃ ᾱς κ γ ον 1 { - 2 - ἾἼ λαμπομένης": ἑτέρης δὲ µεσύμφαλος αἰθοπι κόσμῳ 

) λ ”” ς Δ 3 { 3 Δ αν ’ 

Ἱεπτοφαως- σέλας ὑγυὸὺν ἀπέπτυεν Ιγνδὺς ἄχατης. 

ἀλλήλοις ὃ᾽ ἑκάτερθε συναπτοµένων κεφαλάων 
’ λ [ή ] ’ / 

χάσµατα δισσὰ δράκοντος ἀνευρύχογτο καρήνων, 
9 λ ὼ , , / 

αἰετὺν ἀμφοτέροισι περικλείοντα γενείοις, 
/ / Ἀϊ πε Ν , Δ / ὴ 

σύμπλοκον ἔνθα καὶ ἔνθα": δι εὐφαέος δὲ προςωπου 
ς. . / «. 3 . [ή 3, 

λυχνίδες Πκόντιζον ἐν οµµασι σύμφυτον αἴγλην, 
Φε. λ ’ ῃ ς /.. . / 

ὀξὺ σέλας πέµπουσαν, ὁμοίίον αἴθοπι λύχνῳ 
(ᾱ ’ { .] ’ ”. ο 

ἁπτομένῳ": κοµύων δὲ λίθων πολυειδέι μορφη, - 
{ η πο Δ , » , 

πόντους ἔην, γλαυκῆς δὲ λίθος γλοήουσα µαράγδθυ, 
- 

’ / Λ ο Γ“.. ”, .. 

δεξαιιένη κρύσιαλλον ὁμόζυγον, εἴκελον ὀφρῷ, 
Ἡ ; . ; / / 

Σιχε φαληριόωντα με/σιομµεέγης τυπογ ἄλμης. 

ω 3ὃ}) ο ῄ / ὢω 3} ῤ 
τῷ ἔνι δαίδαλα πώντα τετεύχατο, τῷ ἔγι πάντα 

. / ς ΄ { ; 

χουσοφαἢ µάρµαιρεν ἀλίτροφα πώεα Λίμνης, 
σσ , Δ Π ια. 1 ο 

οἷά περισκαίροντα., πολὺς δέ τις ὑγοὺς ὀδίτι» 
3 η ο ο. { ς/ ν 3 ’ 

µεσσοφανὴς ἐχόρευεν ἐπιξύων ἅλα δελφίᾳ, 

ν. 16ι. 

γ. 102, 

γ. 104. 

γ. 178. 

Ῥαΐας, 

ν. 18Ο, 

πόντος γ. 

τετρ. πόσµῳ ἀεάῑι Ομ. κημῷ εκρυαμκὶῖ ἨΠποάοπι, 

παλιλεύπον ο. Ῥν. πάλλευκον Εαὶκ. ἵπ εᾱ, αἰί. 

μινύθα εἰ. ϱν. οον’. Εας, ει Οαμἳ, 

πλοῦτος ἔη» ἰεπίαΡ. Ν. Ὦ. αρ. Ἠἱ]]οίς. Ἰαίο πο ϱρτο- 

µελαινομένου εᾱ, ϱν. οτι. ΕαΙκ. ν. 5. τῷ τείενεμά, αἲἲ 

178. αἱδὶ πια] τῇ -- τῇ. 
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4ΙΟΝΥΣΙΗΚ.ΩΝΊΕ, 7’. 11 σοι 

ἃ / [ή 

φευδαλέην ὃ᾽ ἐλέλιξεν ἑὴν αὐτόσσυτον οὔρην, --- 
ὃ 
΄ ω { / 

καὶ χορὸς ὀρνίδων ἑτερόχοοος, οὗ τάχα φαίης 
η Π /{ Το ω ων. 

ἱπταμένων πτερύγων ἀἄνεμώδεα δοῦπον ἀκούειν. 
- ὰ / ή / ΄ 

Τοῖον ἐπεὺ Ἀυδέρεια γέρας δωρησατο νύμφη, ν 
{ 9) Γ,. , 3 / . ο ά 

χρύσεον εὐλάϊίγγα παρῄορον αὐχένι πούρης 

κ Χ- ι. 

Καὶ γαμίων ζευγθεῖσα πόθων ἰθύντορι κεστῷ 

“ἁρμονίη πολύπαιὸ ) ) λ ομονίη πολύπαιδα γονὴν µαιώσατο κόλπῳ, 
΄ / . ΄ , 

τικτοµένων κατὰ ῥαιὸον" ἀμοιῤαίη δὲ λοχείη 
Ε) 3/ 3Η / / 

ἔγκυον Ὄγκον ἔκυσε )υγατρογὀνου΄ καματοιο, 
/ 3 / ’ : 

τετρᾶκις ἐννέα πύκλα διαπλήσασα Σελήνης. 
/ 3 ε) / ΄ Β) ρα [ή 

πρωτη δ) 4ὐτονόη γονίµων ἀνεπήλατο κόλπων, 
/ .] / 3 {.. , 

µητέρος εννεάμηνον ἀναπτυξασα Λογείην 
.ἳ αΦθω ς / ὰ ; 

πρωτοτύχοις ὠδῖσιν: ὀμογνητῳ δὲ γενέθλη 
/ 3 /ς. / 

καλλιφυὴς ᾿4θάμαντος ἀέξετο σύγγαμος ᾿Γνώ, 
’ / ή 3 3 / 3 { 

µήτηρ δισσοτύκος: τριτάτη ὃ ἀνέτελλεν "4γαύη; 

ἥ ποτε νυμφευθεῖσα γιγαντείοις ὑμεναίοις, 

εἴκελον υία Λλύχευσεν ὀδοντοφύτῳ παρακοίτη. 

μαὶ Χαρίτων ἴγνδαλμα ποθοβλήτοιο προσώπου, 
Ν / / ; / 

Ζηνὶ φυλασσοµένη, Σεμέλη ῥλάστησε τετάρτη 

ν. 190. ὃν ος. αἨας Γουντ. ργαεια]θν ὧν. 

ν. 188. οἷον ε. 1, γ. ὃ. κοὐρη εἰ. ρε. {π 1παγς. 0οἆ, αιιοία πι 

μήδεο νύμφη, οὐβειναί Ἐαλς. απ κούρηῃ ἀειῖι {πι ο. 2. Όμιι δἷς 
3 Νας 3 2. ; . . 

απόδόσις ἀοεοσδεί, Ίθς εὐλάίγγα οί Ἠθιίτο γέρας Ἱηςῖ Ῥοβφροί, 
.) γυν 3 ΄.. . 

Ου. ἰεμίαϊ: τοῖον ἓῇ ΑΝ. γ. ὃ. κούρῃ χ. εὐλάῖγχι π. αὐχ. γύμφης. 

Ἐσυίάειι ραῖο, γειδαία εχοϊάἶςδε Ἠάαςιοςί : 

ὕρμον, -γηνορίδης ἐπὶ παστάδα κώμασε Ἰάδμος. 

ν. τοι. ἁρμονίην εᾱ. Ῥν. θπι, Οα11, εἰ ας, ν. 5, τικτομένων 

οαᾷ.. 564 τικτοµένην ο. 2, 

ν. 105. ὅυγ. δαναοῖο οί. τοκετοῖο Όαα. γ. 5. ἔνθεα ο11ε, 
εννέα οτι. Όπη. ος Υ. Ὦ, αρ. Ν 1ος, 

γ. 108. ἀέξατο θΦ11. γ. 5. δυσσοτ. ο, ϱν. φιοὰ οσα, Εάῑῑς 
ν, 1025. Φδεμέλης οτι, 

Π αἃ 
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9 , - ά δὲ ν.ς Ἴ ΄ ο ατ 6 
υγατέρων᾿ μουνῃ δὲ καὶ ὁπλοτέρη περ ἐούσῃ 

το - η , δι, . 

206 δῶκεν ἄγικήτοιο φύσις πρεσβήϊα μορφῇῆς. ς 
, . ς / ΄ ’ .. ΄ 

ἄρσενα ὃ᾽ ὀψιτέλευτον ὁμύζυγα Φηλεῖ φύτλη 
΄ { κά / ΄ ΄ 

:4ομονίη νέον υἷα γεγηθότι γείναιο Κάδμῳ, 
’ ’ / -- / ΄ 

᾽Μονίης ΙΠολύδωρον ἑωςφόρον ἀστέρα πάτρης, 
4 τ ’ ο ’ οἳ ,, 

ὑπλότερον Σεμέλης ῥοδοειδέος, ὃν παρὰ Θήῤαις 
Ὢ δν ἃ 3; { Π 

210 σκῆπτρα λαβὼν ἀθέμιστος ἄναξ ὀπεγόσφισε 1Πενδεύς. 
' ᾽ Δ ., , ΄ ο ι 

καὶ τὰ μὲν ὣς Ίμελλε γέρων Ἰρόγος οψὲ τελέσσαι- 
’ Δ / {.. , 

Κεκριμέγας δὲ «)ίγατρας ἐπεκλήϊσσεν ἀκοίται ; { 

/ 3 / / .ς. ρω 

Κάδμος ἁμοιβαίοιο γάμου τετράζυγι παστῷ, 
. , 1), / ’ ΄ ᾽ 

καὶ λέχος ἄλλο µετ ἄλλο συγήρµοσε" δωροφόρος γὰρ 
Ξ πω ω ΄ 5) ’ 3 ’ 

σιο πρῶτος ᾿Αρισταῖος, νγόµιος καὶ ἐπωώνυμος σγοευς, 
; - - ” Π μά / 

αἷμα σοφοῦ Φοίβοιο καὶ εὐπαλάμοιο Κυρήνης, 
/ , .᾿ { / σω 

«4ὐτονύην ζυγίων ἀρύτων νυμφεύσατο Φεσμῷ. 
3 ἀ | τος 9 - ῶ ’ ο. ; ! Ατ- 

οὗ μὲν 4γηνορίδης πολυφερβέος (δμογα τέχνης 
αϱ ἵ η ον ψ 4 ς 4 Φ ϱ 

7αμῤρον εγειν ἀπέειπε, ῥιοσσοον υἵέα Φοίροι, 

3230 ὄλλὰ δάπετέων ἀγέμων ζωαρκέσιν αὖθαις 
; 5] { ’ 3 / ΄ 

λοίγιον εὐνήσαντι πιυρωπιδος ἀστέρα Ἰαίρης, 

παῖδα συγεκληίσσε περισσογόῳ παρακοίτη. 

Καὶ γάµος ἦν πολύολβος, ἐπεὶ γάνος ἄζυγι κού αἱ γάμος ην πολύολβος, ἐπεὶ γάνος ἄζυγι κούρη 
ρω 1 Π - μα κὀ τα ; 

δῶκε ῥόας, πὀρεν αἶγας, ὀρίτροφον ὥπασε ποίµνην’ 

225 καὶ πολὺς ἄ)δοφόρω βεβαρημένος ὄ,)ος ἀνάγκι υ πολυς ἄγύοφορῳ ῥεβαρημένος ομ/.ος 6ναγκη 
/ . Π Π .) . 

φόρτον ἐλαιηεντος ἐκούφισεν ἀμγιφορ]ᾖος, 
«κ. ΄ ο”. ι πω αν Ἰψ ο 

ἕἔδνα γάμων, πολλὴν δὲ σοφῆς ἐκόμισσε µελίσσης 

δαιδαλέην ὠδῖνα πολυτρήτοιο λοχείης. 

ν. 206, ὀψιτέλευτον εἡ. ϱν. απο ἵπ ὀψιτέλεστον πιαιανίε Εακ. 

οεοµχσί! (άπιοι Οψιτέλευτος ἵπ Θεοί. Χει. αἆ Η. Ἀλ[. 255. 

γ. 2102. Τόμπῃος εἰ. ϱν. οἵα., Εα]ς. 

γ. 3220. ζαοορκέσιν εἀ. Ῥτ. επι. Εαλς. 

γ. 220. επεὶ ζάμος ο, γάνος ἨΠειπιαΠ5. 

ν. 335. θχμὸς ελα. ενα. Ὅμα, 
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᾿ 

ντ ω 9] / ε{ ων 

: Κεῖνος ἀγὴο πρώτιστος ὀρίδρομος ἄλματι ταρσῶν 

900 εὗρε φιλοσποπέλοιο πόνον πεμαδοσσύον ἆγθης; 
.. σο κ. λ ῑ Γ.ο «/ 

πῶς νοερῷ μυκτῆου παρὰ σφυρα φοθβαδος ὕλης 
1 / { / .ν / 

ᾧ ηρος ασηκαντοιο κυων µαντενετόαι οὔὐμην, 
ΐώ «. / 3. . [ υη , 

ὀρθὰ διωξικέλευθον ἐπὶ δρύὀµον οὕστα τείγων, 
' 

/ / λαέ Ἰ / / 
καὶ δολίης δεδάηκε πολύπλοκα δίκτυα τέχνης, 

/ / σ ὰ ς Ν / Π οω 

255 καὶ σταλίκων τύπον ὀ00ὸν, ὑπὲρ ψαπώθοιο τε Φ ηρὼν 
Γ.. 5: / ./ η / 

στρωῖον ᾿ἀτρέπτεο κεχαραγµένον ἴχνος ἀρουρη : 
Ν υ οι ο ον / ω ο» Γε. 

καὺ ποσὺν ἐνδρομίδως δηοήτορα φῶτα διδάξας, 

ἄσχετον: ἀΐσσοντα κυνοσσύον εἰς δρύµον ἄγρης, 

πέπλα φαεινοµένης ἐπιγουγίδος ἄχρι φορῇᾶσαι, 
94 / 9 ον ν 3 / Ἡ δὺ ς λ 

Ίο .μήποτε ὦηρητήησος ἔπειγομένου ποὺος ορµ1] 
ἃ Ἂ Γ. ῃ Ἡ σω 
ὄψ. ἀνασειρόζοιτο καθιεμένοιὸ χιτῶνος. ν 

» δι λ ας} / {1 ,. λ 
κεῖνος ἀγὴρ ἐνόησε πολυτρήτων στίχα σίµβλων, 

η) -αζ. { 

πλαζοµένης ὃ᾽ ἔστησεν ἐρημάδος ἔργα µελίσσης, 
ε/ ., [ σα 9} ΄ 

τις ἔσω Λειμῶνος ἀπ ἄνθεος ἄνθος ἀμείβει 
ω« 3 ὃ 1 3 / 3. / λ / 

240 εἰς φυτὸν ἀγλαύκαρπον" ἐφιπταμένη δὲ κορυµβοις, 
/1 3 { ] / 3/ 9} 

χείλεσι ἀκροτάτοισιν ἄμέλγεται ἄκρον ἑέρσης. 
/ ς .ω π ἳ ο. 

καὶ λιγέαις ἀφῖσι πολυπλέκτοιο γιτῶγος 
ο ς [4 3/ ; ΄ 

γυῖα περιοφίγξας ὀνυχων ἆπο µέγχρι κοµσων, 
« ’ να ι λεν ο. τα ως 

ν. 3ῦδ. ὅρθια οξυκέλευθον οὐἷι, ὄρθιος ὀξυκέλευθον Ἠλιοᾶοπι, 
ν. 905. ψ. δὲ ες ν. 5. οτι, ἀτρίπτῳ, ἀὐτίπτῳ νο]. 96α1. 

ν. 907. ενδρομίδαις Εὐιοάσπι. δέδαξεν Ομ. {οχι γετο, ηἱ5ἱ ΥΘΥ- 
ας Ἕμάρι παν 

5µ5 εχοἰάἰί. Ἰάεμι ν. 900. πέπλα τε φαιομεχής. 

γ. 24ο. ὁρμῃ εἰ. ϱρν. ἆ ας. οι. 

ν. οά4. ἄμοίβει οὐ. ϱν, ὁπις Εακ. ν. 5. Ἠθδοίο, απ Ιεσθομάιπι 

«8 εὔφυτον, νε] ἀάεο σύμφυτον, ἄγλ. : 

ν. 448. ροδὶ Ίππο ν.δ Μπιν π “θδτ. να]σο. Υ. 950. 251. 

ποσο, 9ὔὅ, 904, 305. αἳ μι ἀθιπΗὴ ν. 248. ἆπας ουπι ράτσα αρῖε 

Ῥνοσθάρτοηπί, Ότη, ν. 290. ἱθρίανίί κερδαλέῳ πν. αἱ ν. 5. θεαμς. 

σμῆνος εγιπρή ὕνεν. Λάπήδδα ποείτα ΓΓαμδροδιϊόμε η μα]. πιαίαι-- 
. τα εχαῖ, ον ιον - Ἀ ὐοὸ αοἳ .α 
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3 ες . 5 / ; 
ἱάμμαει ταυρείῳ γλυκερήν ἐπεχεύατο λοιῤην, 

. ε] 

ΝΔΟΝΝΟΥ ι 

φρικτὰ πορυσσοµένης ἐφυλάσσετο κέντρα µελίσσης: 
ς λα, / 1 υγ ου - 

καὶ δολῳ πτιγόεντι πυρὸς τεχνήµοχι καπιῷ 
’ ΄.. ι. λ ’ 

σιγοµένην πρήῦγεν" ὑπηνέμιον δὲ τιγάσσων 
η 3 υπ .ε ; Ἅι [ 

πυρσὸν, ἀπειλητῆρα φιλοσμήνοιο. αελίσσης. ᾿ 

δίζυγα χαλκον ἄειρεν: ὑπωροφίῃ δὲ Λοχείη 

βομβηδὸν κλογέοντος ἀσιγήτοιο κυδοιμοῦ, ἲ 
ΓΛ ἁ εν ν ο / 

χειρὺ πολυκρυτάλῳ. διδυµάογα δαῦπον ἀράσσων, 
[ή ’ 

καὶ προταμὼν κηροῖο πολυγλὠχυνα καλυπτρην, . 

ἔθλισεν αἰόλα δῶρα µελισταγέος τοκετοῖο. 
Ξ 2.» ς μα , σ ’ πρὼιον ἐὐύῥαθάμιγγος ἀλείφατος εύρεν ἐέρσην, 

καρπὸν ὃ ( ταμὼν μυλοειδεέ πέτρῳ (ασπον Οτε βρίφογτι ταµων µυλοε ϱῷ, 
, Δ ευ. 3 ΄ 

πίονας υγροιοκοιο γονὰς ἔθλιψεν. ἐλαίης. οἱ 
« οὗ ν ς ῃ », ε/ 

καὶ σκιερῆς πολύδειδρον ὑπὸ. κλέτας εὔβοτον ὕλης, 

εἰς ἕλος, εἰς λειμῶνα φέρων, ἐδίδαξε ῥοτῆρας, 

Πελίου φαίγοντος ἐς ἕσπερον ἄχρι νοµευειν. 
λα ς. , .] , 3 / / οο 

πλαζυµέχων ὃ. ἀκίχητον ἀπειθέα φοιτάδι χηλῇ . ν 
ς / ' δι εὖ . μες. { η), ι 

ἑστομέων ῥραῦθὺν οιµμον οπισύοπορων στίχά µηλων. 
ώ λ ; σας Γ / ὃ 

εἰς νομὸν ανὑεμόεντα, -μιῃ Ἑύνωσε κελευύφ, . ος 

αἶγα λαβων πφροκέλευῦον ὁμοζήλοιο πορείης. 
Δ / ο εξ » Μπ Χ ν 

καὶ νοµίην ἐνόησεν. ὀρειάδα «ΠΠανὸς. ἀοιδην. 
Δ ; ’ Ξ / / 

καὺ πυοι σειριπογτα χατευγασεν αστέρα Μαίρης". 

η λ » , / Δ .] / 

καὶ «{ιὸς (πμαίοια « υωδεα ῥωμον αναψας, 

«Ώε 

ν. 2654. κλονόεντος εζ1τῖ. 

ο Υ. 90π. ἔβλυσεν εἰ. οι... ὥσα]. 

γ. 908. εὔραθάμ. θὐ{11, ν.5. μελοειδέῖ εἆ, ϱν. επιθιάαία α Εα]ῑς, 

Ῥχαειίετεα εἀίι, εέρσης καπὸν παρα. 

ν. 2361. ὑποκλίτας -- ὕλην εᾱ. ϱν. ια. Τα. Ῥοριετίας εἰἶαιι 
αυ. 

ν. 2625. Περίου. οἆ. ϱν. παν νο 
γ. 266. ιηβἰθ Ομ. Τεηί. συνέωσε. ν. 8, ῥαλὼν εκτ. 
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’ / ε) /  ω , 

ποικίλα φοιταλέης ἐπιῤώμια δῶρα µελίσσης, 
ς { ν / ο” 

πιλήσας ἀβρὴὰ κύπελλα µελικρήτου κυκεῶνος" 

Ζεὺς δὲ πατὴρ. ἤκουσε" καὶ υἱέος υἵα γεραίρων, 
ιν ο «. Π 3 ι ., 

975 πέμψεν ἀλεξικάκων ἀγέμων ἀντίπνουν αὐρην, 

Σείριον αἰδαλόεντος ἀγαστέλλων πυρετοῖο. 
’ πο / / οσο 

εἰρέτι νῦν κήρυπες ρισταίοιο Φυηλῆς, 
ᾱ, » ; χι { .] λ ον 

γαΐῖαν ἀναψυχουσιν «πτησιαι ἐκ «4ιος αὖθαι, 
ς ΄ λ / Γ α ".. 3 ο .) , , 

ὑππότε ποικιλόὀβοτφυς ἀέξεται οἴνάς ὅπωρη- 
Ἡ 1/ γι / 3 / ς 

380 ΤΓὸν μὲν Εφρῶὼς πόμπευεν ἐς 4οπίους ὑμεναίους, 
, 7 Γεο κ.α. ϱ ΄ Δ σο ; 

Φοίῤου Ἰηϊον υία" ῥοοστίκτου δὲ δυηλῆς, 
ο. / ο. προς ρω 3 Δ 

πᾶσα πὀλις στεφθεῖσα, καὶ ἰδυτμῆτες ἅγυιαὺ 
-ν τη οω ) κ ο π λ ηλ δὲ ο 

ὀρχηῦ μῷ µεμέλῃτ αθά προπυλαια δὲ παστοῦ 
Ξ .ς ον 3 / . 

εἱλιπόδην υμέναιον ἀγεκρούσαντο πολῖται, 

ιν οο ζωα καὶ µέλος ἱμερόφωνον ἀγεκρούσαντο γυναῖκες, 

καὶ γαµίη σύριγγι συνέκλαγον ΄Ίονες αὐλοί. 

Ἔνθεν ριδταίοιο καὺ ἀὐτογόης ἀπὸ Λλέκτρων 

᾽Μκιαίων ἀνέτελλε: φιλοσκοπέλῳ δὲ μενοινῇ 

ἀγρέος αἷμα φέρων; ἀπεμάξατο πάτριον ἄγρην, 

990 ᾿Μρτέμιδος «Φεράπων ὀρεσίδρομος" οὐ γέµεσις. δέ, 

δύςµορον "ἀκταίωνα μαθεῖν µελεδήματα Ψήρης, 

υἱωνὸν γεγαῶτα Λεοντοφόχοιο Κυρήνης. 

οὐποτέ µιν φύγεν ἄρκτος ὀρεστιὰς, οὖὐδέ µιν αὐτῆς 

λοίγιον ἑπτοίησε λεχωῖδυς ὄμμα λεαίνης ' 

905 πολλάκι ὃ ὑψιπόγητον ἐπιθρώσκοντα δοκεύων, 

πόρδαλιν ἐπρήνιξεν' ἀεὶ δέ µιν ὑψόθι λόχμης 

νγ. 275. κυνεῶνος θἡ. Ῥτ. ποβίν. οὐ. 2. Ρτᾶείειεα μελικράτου εάΙ1ῖ. 

ο νε 278. ετήσια εᾱ. ϱν. αμα. Μα]]ς, 
«Νε 301, δύςμορος ὰ. ρε. .ειη, Εαῑῑς, ν. 5. οἰωνὸν οδἀ, 4Ρ. οοᾶ, 

εμιομά. οἳ α Οωπί. 

ν. 206. πάρδαλιν ει. αἰενατα {ρ8ὶ {γθααεηίαίαχ, ἐπρήνιζεν εἀ4, 
κο 1ποκ λόχμου εὰ. Ῥε. 611, α Εα]ῑς, 
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51ο 
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ΝΟΝΝΟΥ ν ος) ί 

ὄμμασι Δαμβαλέοισιν ἐδέρχετο μηλονόμος Πάν, ἳ ΄ 

2 

ὠκείης ἐλάφοιο παραϊσσοντα πορείην. 

ἀλλά οἱ οὗ χραίσµησε ποδῶν δρόμος, οὐδὲ φαρέτρη 

Ίρκεσεν, οὐ βελέων σποπὸς ὄρθιος, οὗ δόλος ἄγρης: 

ἀλλά µιν ὤλεσε Ἰ]οῖρα, κυνοσπάδα γεβρὸν ἀλήτην, 

᾿Γγδῴην μετὰ δῆριν, ἔτι πνείοντα κυδοιμοῦ, 

εὖτε ταγυπρέµχοιο καθήμενος ὑψόθι φηγοῦ 

λουομένης ἐχόησεν Όλων δέµας Γοχεαίρης, 

Θηπητὴρ ὃ ἀκόρητος 6 Ψηήτοιο Φεαίνης, 

ἁγνὸν ἀπυμφεύτοιο δέµας διεµέτρεε κούρης 

ἀγχιφαωνής. καὶ τὸν μὲν, ἀγείμονος εἴδος ἀνάσσης 

ὄμματι λατριδίῳ δεδοκηµένον, ὄμματι Λοξῷ 

Άηϊὰς ἀκρήδεμνος ἀπόπροῦθεν ἔδρακε Ἀύμφη' ἷ 

ταρῥαλέη ὃ᾽ ὀλόλυξεν, ἓῆῇ δ) ἤγγειλεν ἀνάσση | 
: . ἃ β ρὰ Ξ : ’ 9 .) / ια . ν ὃ 4 ' 

σγορος εροώμσγευς θασος αγοιογ. ημιφαντς 08 

3/ ς ”ς Δ / ῤ ΄ 

ἄρτεμις ὅρπάξασα σὖν εἵματι κυκλάδα µίτρη», 
’ -- σω ΄ μ./ ’ 

παρθεγίῳ ζωστῆρι σαόφρονας ἔσκεπε μαζούς " 

καὶ διεροῖς µελέεσσιν ἔσω δύγουσα ῥεέθρων, 
3ο , Δ Ωω μ ε/! ῃ .. ΄ 

αἰδομιένη παρὰ ῥαιὸν ὃλον δέµας ἔκρυφε κούρη. 

᾽ἁκταίων ῥαρύποτμε, σὲ μὲν Λίπεν αὐτίκα μορφὴ 
2 / ι ο. / η 

ἄνδρομέη, πισύρων δὲ ποδῶν ἐδιχάξετο χηλή, 

καὶ ταχααὶ γγαὺμοῖσιν ἔμηκυνοντο παρειαί, 
σω Ξ] ’ Δ σ ’ λ [ή 

«γΓμαι ἐλεπτύχοντο, καὶ ἀγκύλα δοιὰ µετώπωῳ 
, / / 

φύετο μακρὰ κόθυμβα τανυπτόρθοιο κεραίης, 

γ. 508. λωριδίῳ οᾱ. Ῥτ. απᾷο Εαὶκ. µοιριδίῳ {εεῖτ, ἵπ θᾱ. 2. 

φωφιδίφ [αι Όαμε. λατριδίῳ Ἠλοάοια. γ. 5. ἔδραμε θα. ϱν. οτι. 
Εαΐκ. ει Οαμ1, 

γ- ὁιὸ, παρὰ, α Ἡλμοάοια. τεκὔαίαπι, οπιἶθς, νι 6, Ρχ. σααθ 

τα Ώπε κάρη Ἰαρει;. κατὰ βαιὸν εἴ κούρη ἀθάῑ Ἐαὶκ, κρήνη νο- 
1εῦ. Οτι, 

γ. 617. χηλΛῃ εἰ. Ῥν. δια, Ἐας, 
γ. ὅϊο. µετώπων εὐ[ι. 
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1 . ’ [4 / ’ 
καὶ στικτοῖς µελέεσσι γόθη ποικίλλετο µορφή, 

/ 3 { -» καὶ λάσιον δέµας εἶχεν. ἄελλήεντι δὲ νεβρῷ 
ο Ὅνι, σω Ἡ) , Ἡ 

εἰσέτέ μοῦνος ἕἔην τόος ἔμπεδος' ὠκυπόοῳ δὲ 
π .] -- 1/ / σω ἔτρεχεν ἀξείνοιο δι οὗύρεος ἅλματι χηλῆς, 

: - / -ω 
Φπρητὴρ τροµέων. Φηρήτορας. ἀλλοφυῆ δὲ 

Δ / { /’ .] 

οὐκέει τὸν πρὶν ὄνακια κύνες µάθον: ὀλνυμένης γαρ. 
Β] / / μ γεύµασιν ἀτρέπτοισι ῥαρύφρονος ᾿Γοχεαίρης, ο ο 

φοιτάδυς οἰστρήεντι μεμηνύτες ἄσθματι λύασης, 

γεβροφόνων. ἐχάραξαν ὑμύζυγον ἑσμὸν ὀδόντων, 

ψευδοπέγη ὃ᾽ ἐλάφοιο παραπλαγχθέντες ὀποπῇ 
υ 3 / ιά ΄ 1/ ’ 

στικτὸν ἐθοιγησαντο φον δέµας ἄφρογυ λύσση. 
/ /{ { .ι / 

καὶ Φεὸς ἄλλο γόησε,. πύνας βραδέεσσι γενείοις 
) 3 ; / 9), ου ἔαπγουν ᾿4κταίωνα, κεκασμµένον ἔπφρονι Φυμῷ, 
. / λ 1 « / σω Ε) Γ. 

δαρδόπτειν κατὰ βαιον, ἵπα φρένα μᾶλλον ἀμύξη 

ὀξυτέραις ὀδύνησιν. ὑπὸ βροτέη δὲ μενοινὴ ραις ῤ : ν 1 µ )] 
η { ρω { ρω 

πύτμον ἑὺν στενάχων, κινυρῇ βρυχήσατο φωνῇ" 
, λ λ ͵ 

Ὄλβι Τειρεσία, σὺ γὰρ ἕδρακες ἐκτὸς ὀλέθρόυ 
λ Ε) / 9 / στ 3 / 

7υμγὸν ἀναινομένης οἰκτίρμογος εἶδος ᾿4θήνης " 
] 

- 1 α ) { ’ ιά Δ 

οὐ Φάνες, οὐκ ἐλάφοιο δέµας Λάχες, οὐδὲ µετωπῳ 
σο / ω 

ὑμετέρῳ προβλῆτες. ἐπηωρηντο κεραῖα:. . 
ο» 1 οω / 3/ / ς. , ν 
ζωὸς. σῶν. ῥλεφάρων ὄλεσας. φάος' ὑμετέρων δὲ 

ου { / { 

ὀφθαλμῶν ἁμάρυγμα νύῳ. µετέθηκεν «4θήνη. - 
{ / τγ 

χωεται Ιοχέαιρα πάκώωτερα Τοιτογενείηοε 

ΙΝΕ 921. µελέεσσιν, ὅθι εἰ. ϱν. θα. Ἐας, οι Οαπι, 
γ. ὅπο. νεβροφόνον δὲ χ. αὐῖ, ει. ν.δ, γ, 9. Ψευδομένης 

ὁπωπῆς οι. ) νεος 

γ. 954. δαρδάπτας οἆ, Ῥν. επι. Ἐαῑκ, 

γ. 200. στονάχων οὐ[ιι, «Ἠὴο 9οἱος «Ἡ 
ν. 557. Δης. Ῥομδαα, Ἠῆςς, ς, 8ο, ἀῑοίταν κά Ἠνά σὺ: -. ἔδρ, 
ν. 54ο. ἐεππώρ. εά{τι, ϐ κον 

γ. 541. ζώοις θά. ῥε: ζώεις ἀθά(ς ην Ῥαμίων, 1. ο, πρός οὗ, 2, 

γ. 545. Ἰριτογενείου εἰ, ϱι, οι. Εαῑς, 
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25ο 
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οΝΝ-Ο 

κ 1 ; 3/ ς λ. 3 ᾽ .. 

αἴθε µοι ἄλγος ὁπασσεν ὁµοίζον, αἴθε καὶ αὐτη 
1/ Ξ ΄ 9 ε{ ω ϐ 

ὄμμασιν ηµετέβοισιν ἐπέχραεν ὥσπερ «4θηνη, ᾿ 
3 /. κ{ ΄ }Α 1 

αἴθε γόον µετάκειψεν, ἄπερ δέµας' ἀλλοφνης γὰρ 
/ -3 

µουφῆ δηρὸς έχει µε; καὶ ἀγέρος ηθος ἀέξων. 2 
δεῖ ᾗ- κ. δα 3 8 - 5 σφωϊτέρῳ πότε Φηρες ἐπιστενάχουσιν ὀλέδρῳ; 

ἀφραδέες ζώουσι, καὶ οὐ γοέουσι τελευτην. 
πο αν ολ / : Ντι / οφ. σα Ἆ] 

μοῦνος ἐγὼ μεθέπω πινυτὸν γόον" ὀλλυπεγος δὲ 
2οδή να ο 9 ὀφρύσε Θηρείησιν ἐχέφρογα δάκρυα λείβω 
/ ”/ ν. ; » 3 [ή 

ἆγριοι ὅρτι γένεσθε κύνες πλέον. οὐποτε τόσσον 
[α, ΄ ΄ . / 

ἅλματι λυσσήεντι κατεσσεὐεσθε λεόντωγ. 

αἴλινον ἁμταίωνι, φίλαι, φδέγξασθε, κολῶναι, 
' / « - λε ὧν. ο ν ν ; 

ναὶ, λίτοµαε, ναὶ, ϐῆρες ὁμοίῖοι. εἰπὲ, Κιῶαιρων, 
- 

.] [ή / πο 3 .. ο ών 

4ὐτογόῃ, τάπερ εἶδες, 4ροισταίῳ δὲ τυκηῦ 
ο Μπ. 

δάµκουσι πετραίοισιν ἐμην ἀγόρευε τελευτήν, 
η / 3 ῃ 9 ΕἲΞ ες 31 σὲ σ 

Ζαἱ κύνας οἰστρηῦθένιτας ἀφειδέας. - ὠμόι ανάγκης, 
5) 3” - η / 3χ ο, . 

αὐτὺς ἐμαῖς παλάμησιν ἐμοὺύς ἔθρεψα φονῆα». 
” ’ 3 ΄ 21 / 

αἴθε λέων µε δάµασσεν ὀρίδρομος. αἴθε µε σύρων 
, 4 3- { 3 / 2- . ος. 

πόὀρδαλις “αἴολόνωτος ἀγέσχισεν, αίῦε µε πικροῖς ' 
Ε] - Φ.Α { 3 νο” : { 3/ . 

᾽Ομφιπαγεῖς ὀγύχεσσιν ὀφειδέσι λυσσάδες ἄρκτου 

νεβροφανῆ χαροποῖσιν ἐδιιτρεύσαντο γεγείοιο, 
ν /: : υσλ. ο ᾿ Ε ; 

μηδὲ κύγες- με: δάμασσαν ὀμηθεες.' οὐπέτι µορφήν,' 

οὐκέτι γινώσκουσιν ἐμὴν ἑτερόθροον. ἠχώ. 
ς ’ η .] ... / 

Ἡμιθανὴς τάὺ” ἔλεξε' καὶ οὐκ οἴοντα λιτάων», 

γ. 551. δάκρνσι Φηθείοισι» εἰ. αλιις. {οχ:. πια]: ὄμμασι Φη- 

εκκθείοισιν. «εἷν 507: 

γ. 206. Αὔτονόη εἆ. Ῥν. 6. Εαὶκ. 

ν. ὅδο. εµῆς οά(ττ, . 

ν. 50ο. ορείδροµος εα1τε. ΓΗ «ος 

γ. ὅθας πικρῆς εὐά. ποδῖ;. οομΙ. Εαὶκ. ἂν σδὸ ος 

γ. 2069, γιγνγώσ-. οάίττ. πι. 

γ. 206. ἠμιφανὴς εὐΠ, δια, Εαϊϊκ.. ν. 5. δημ. - εν νωφ ες, 

. 4Ώ οοᾶ. επι. ελίσσετο εἰίαπι (απς. 
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4ΙΟΝΥΣΙ4ΚΟΣΝ: ΣΕ. 7’. 

1 [ή ο 

Φηοείη πύνα µάργον ἑλίσσετο πενθάδι φωνη. 
λ ῃ Ε] Ε] λ ο 

μύδους μὲν προέικεν ἐχέφροχας".. ἀγιὺ δὲ φωνῆς 
9 Ἅ . . 5 / ὃ-.ὁ ήν ον”. 
ἀνδρομέης πελάδησεν ἀσημάντου «ρους ἠχοῦς.. 

ι κ , ν Ἰ Ὕ λ « { 

Ηδη δ᾽ αὐτοδίδακτος ὀφεστιας ἵπτατο φήμη, 

Αὐτονόῃ βούωσα. κὐνοσπάδα ποηῤἒς ον ἀνάγκην, 

οὐ μένιὕπως ἐλάφοιο: δασύτριχα ο μορφή», 

ἀλλ, ὅτι μοῦνον ὀλωλέ., φιλοστόργῳ. δὲ μεχοινῇ 
/ . αν ώτεε ΄ ; ο... { 

νήλωπος ακρη θεμνος ἵμάσσετο πένδεῖ μήτηρ: 
Δ ΛΑ ’ ων Το ς) ὴ η «. οω καὶ τελοκάμκοὺς ἐδάϊξεν, ἐον ὃ) ἐῤῥηξε χιτῶνα, 
να. ὰ λ ’ νο δ᾽ / ςλ  ν α.. [αι ’ 

πεγθαἀλεέοις ὃ᾽ ογύχεσσιν ἑὰς ἐχάραξε παρειας, - 
Ξε ... ) ’ φον ρω αἵματι φοωίξασα”. κατὰ σιέργοιο δὲ γυμνοῦ 

: . οὔδ / α/ ω 
παιὸ-κοµων ερὐθηνε φεθέεβιον ἄντυγα μαζῶν, 

, ον ο κυ 
μγησάμένη τοκετοῖο". φιλοὐρήνου δὲ προζώπου 
ο . / ΄ ’ 

δάκρυσιν ἀενάοισιν ἐλούσατο φάρεα νύμφη. 
Ἡ / 2 μὴ, ο ν / - { 

καὶ πὐνες; ἰκτάίωνος,. ἀπὸ σκοπέλοιο. µολόντες, 
ν ῴ [ή ν { δν 3 λ 

μιώον επισιώσαντο δύὐςάγγελον: ἠϊδέόυ γὰρ 
ν/ . , Ε᾿ { ΄. δόκφυσν. θιγολέοισιν. ἐμαντεύομτο τελευτήν. 

/ Ἡ Ξ /{ Ἱ η { 

µυφρυμέχους ὃ᾽ ὀρύωσα πολὺ πλέον ἔστενε µήτηο: 
Δ .ω / 7 ϐ, καὶ πολιην. πλοκαμῖδα :γέθων ἀπεκείρατο Ἰκάδιος, 

ο η 932. 2 {/ / πο « σα { αἁρμονίη ὃ; ἰάχησε". φιλοκλαύτων «δὲ γυνά(κῶν 
Δ 

οὐ: φ:υιὴ βαρύδουπος ὅλον δόµον ἔβρεμεν ἠχώ. 
/ [ή 

-αὐτνγόη; ὃν ὀμόφοιτος “άρισταίῳ παρακοίτη, 
. Της ” ’ , ο 

ει µαστεύουσα πολύπλώνα λείψανα νεκροῦ- 

εἰθε, και ιοὐ γίνωσκεν ἑὸν γόνον:. ἔδρακε μὀρφὴν 
9 « ω. . ε ο) - 

δαιδαλ. ης ἐλάφοιου καὶ οὐκ ἴδεν ἀγδρος ὀπωπήν 

απολλάκι ὃ’  ἀγνώστοιο παρέστιχεν ὁὀστέα φεβροῦ, 
{{ .. 

-------υ-ὺ---. κ 99Ο ο 3 

γ. ὅτι. «4ὐτόνόη οἳ. ϱί. οΏ, Ἐαϊκ. ο ΟΤΙ 

γ, "279, εδαῖξε, πόθον οι, 9. Ώ0στ πμ 

Ὅγ. ὅδο, νύμφης εἀ. ρι. ει. Εας. 

π. ο8µ, ἔρριχεν εα(ιε. 

γ. 50ο, εἰ δὲ εἰ. ρε, θιι. Ἐα]ς, αἱ θε. 
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Νο Νν Ννοἳν 

ἐν χΦονὲ κεκλιµένοιο, καὶ οὗ μόὔεν' ὀλλυμένου γὰᾳ 

παιδος ἑοῦ δοκέεσκεν ἰδεῖν ῥροτοειδέα µορφήν. 

δύςμορον Αὐτοιόην οὗ µέμφομαι: ἀλλοφυὴ γὰρ 

λείψαχα παιδὸς ὅπωπεν" ἀτεκμάρτου δὲ προςώπου 

Ἰαμφηλᾶς ἐχόησε, αν οὐκ ἴδε κύμλον ὀπωπῆς" 

καὶ κεράων ἄψανοι χαὶ υἱέος οὗ µάώε κύρσην" 

λεπταλέους πόδας εἰδε, καὶ οὐχ ἐφράσσατο ταρσούς, 

λεπταλέους πόδας εὗρε, καὶ οὖν ἴδε κύκλα πεδίλων. 

δύςμορον «4ὐτογόην οὐ µέμφομαι" οἰχομέγου γὰρ 

οφθαλμοὺς ᾖροτέοις οὐκ ἔδρακεν, οὐκ ἴδε μορφῆς 

ἀγδρομέης νδαλμα, καὶ οὐ. ἐνόησεν ούλων 

ἀνθεῖ πορφυρέῳ κεγαραγµέγον ἀνθερεῶνα. 

φοιταλέοις δὲ πόδεσσι διερχοµένη ὑάχιν ὕλης 

τοηχαλέης ἐπότησε δυςέµβατα γῶτα κολώνης 

λυσιγίτω» ἀπέδιλος” ὀριπλανέων δ᾽ ἀπὸ μµόγθων 

γόστιµος εἰς δύµον ηλῶεν".. ἐπ ἀπρήπτῳ δὲ μενοινῇ 

ὄμτυμένη, µόγις εὖδε συν αἰνοτύκῳ, παρακοίτη» 

ὄμφω δὲ σκιεροῖσιν ἐφωμίλῆσαν ὀγείροις,  -' 

ὄμμασιν ἀρπάξαντες ἀῑδογίου πττερὸν Ύπνου. 

Ὠυγὴ ὃ᾽ ἠϊθέοιο ματηφέῦ πατρὺ παρέστη, 

στικτὸν ἔχων ἐλώήφου σκιόεν δέµας" ἐκ βλεφάρων. δὲ: 

ἔμφρονα δάχρυα χεῦε, καὶ ὀνδρομέη φάτο φωγῇ᾽ 

Ὢ πώτερ, ὑπνώεις, καὶ ἐμὴν οὐκ οἴδας ἀνάγκην" 

ἔγρεο, καὶ γένωσκε γόθην ὄγνωστον ὀπωπην, 

ἔγρεο, καὶ πέχινε φίλης ἐλάφοιο κεραίην, ο. 

καὶ κύσον ἔπφρονα Όῆρα, τὸν Αὐτονόης τέκε γαστήν. 

αὐτὸν ὀπιπεύεις µε, τὸν ἔτρεφες' ἀμφότερον γὰρ 

δέρκεαν ᾿κταίωνα, καὶ άκταίωγος ἀκούεις. 

εἰ παλάμην ποθέεις, καὶ δάκτυλα παιδὸς ἀφάσσεια., 

τ. 411. ἀῑδογίου ΥΘΥΘΟΥ, αἱ 5Η 911, 
υ  λμ «Ἱ ν. 41ο. Οπιπτεύεις οεττε, 

πὍ 
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4ΙΟΝΥΣΙΗΚ.ΟΝ π. 27. που 

’ { - / ὰ ο { νὰ 

προσθιδίους σκοπίαζε πόδας, καὶ χεῖρα νοήσεις 

ἰ λα δέεις, πεφαλὴν ἐλάφοιο δοκεύεις" εἰ κεφαλὴν ποθέεις, πεφαλην ἐλαφοι εις 
ἁ ι ΄. α 

εἰ βροτέους κροτάφους, δολιχά σκοπίαζε κεραίας 
., 3 , τνν / 

435 εἰ πόδας ᾽ακταίωνος, ὀπισθιδίην δε χηλήν: 
, Ὕ Ε] 4 / σω 

εἰ µελέων τρίχας εἴδες, ἐμοὶ γεγάασι χιτῶνες. 
τ' / / λ ε) αἱ Ὁᾷ 3 ηλ 

υία, πάτερ», γίνωσπθ, τον οὐκ εσόωσεν «πολλων, 
- α πω. τα Π 

υἷα, πάτερ, στενάχιζε, τὸν οὐκ ἐφύλαξε Αιθαιρών. 

ἀλλοφυὴ σέο παῖδα κατηφέν κεῦδε κονίη" 
Δ Ν 3 ν ὁλ ] ᾖ. ϱ. λ ο λα 

45ο μὴ τεὺν ὀκτερέίστον ὀλωλότα γεροὸν ἑάσης 
/ ᾿ λ ’ ς 9 ἃ ”/ .) ΄ 

µή σε παραπλάγξειε γὐθη καὶ ἄπιστος ὀπωπη- 
”, / «. η ΄ 

αἴθε, πάτερ, µε φύλαξας ἀήθεα Φηροσυνάων: 
ε) 3λ 3 υ / σσ Ε) {“ 3 ; 

οὐκ ἂν ἐγὼ πόὀθον εἴχον ἐφημάδος ᾿Γοχεαίρης, 
» 3λ ῃ εἰ / ' ”Ω. λ ΄ 

οὐκ ἂν ἐγὼ δέµας εἶδον Ολύμπιον. αἴθε δὲ κούρης 
οω . Π , ι τω 

455 Ὀνητῆς εἶχον ἔρωτα. Ἰαμαιγενέας δὲ γυναῖκως 
; “ἆ / { ς , καλλείψας ἑτέροισι καὶ ὠκυμόρους υμεναίους, 

3 { ἀ / 

ἀθανάτην ἐπόθησα" γολωομµέγης δὲ Φεαίνης 
ον / ; ; 3 σῳ 

δεῖπνον ἐμῶν σκυλάκων γεγόµην, πάτερ᾽ εἰσὺ κολῶναι 
3 / .) ΄ ”, / 

μάρτυρες" εἰ σκοπέλοις οὐ πείθεαι, εἴρεο Νύμφας" 
πι ορ ιό / ; 3 / Π 

΄44ο Νηϊάδες δεδάασι, μάθε ἀρυάς" ἰσοτύπους δὲ 
ον 3 ’ [3] [ή ο 

«ῆρας ἐμοὺς ἐθέεινε, καὶ οὓς ἐκάλεσσα νομῇας. 
δλ) ! ’ ’ ’ « / ͵ ο] ὸ , ᾱ 

ἄλλα, πάτερ, πυµώτην πὀρε µοι χάριν" ἀφοαδέας δέ, 
’ μ, /{ Ε] η ω 

πένθος ἔχων φιλότεκνον, ἐμοὺς μὴ κτεῖνε φονῆας : 
Π » , « , λ 

παιδοφόγους οίκτειρον ἀμεμφέας' ἡμετέραις γὰρ 
΄ ’ / υ 

445 Φηρείαις ἀέκοντες ἀπεπλάγχθησαν ὀπωπαῖς. 
, Δ Πα 3 / Δ , 3 λ ’ Ε] ο 

τί δὲ κύων ἐλάφου ποτὲ φείδεται; ἠὲ τίς ἀνὴρ 

γεβροφόνοις σκυλάκεσσι χολώεται; ἆ πόσα δειλοὶ 

ν. 420, {. δοκεύσεις. 

γ. 45ο. ἑάσσῃς οὐ]τ. 
γ. 44ο. δεδάασιν ἐμαὶ δρύες αατι, 

ν. 444. ὤκτειρον εὀΙΙ. ἹἸποκ Ἠἡμετέρης }. Θηρείης --- ὀπωπῆς 
εας, Ῥνίας ππεοιια επιειᾶ. Ὀεμταά, αἆ Ἁἴας, ϱ, 46, 
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νΝνΟΝΝΟΥ 

9. : ν Ῥ ΑΓ. - πυμλόδας ἔγθα καὶ ἔνθα περιτοργόωσι κολωτας, 
1 .. 3 / λ.. 3η 3 μμ η 

καὶ νέκυν ἰχγεύουσι, τὸν. ἔκτανον" ἐκ ῥλεφάρων δὲ 
΄- Δ ΄ . ) 

δάκρυα μὲν προχέουσιν ἐχέφρονα, Μαὶ ποσὶν ἄκροις 
/ ’ ας ρω 

δίκτυα πηγύγουσι φιλοστόργῳ τινὶ δεσμῷ, 
3 ΄ τΦΡ) , . 3 / ἁ ς , Δ 

ἄνδράσιν ἀγχυμένοισιν ἐοικύτες" ημετέρη δὲ 
ε , ς πω Ε) {-ε ' / 

πεγαλέαις υλακῃσιν ἐπικλαίουσι χαμεύνη. 
λ ζλ,  4 ν ο μ ς , 1 

ναὶ, λίτοµαι, μὴ κτεῖγε γοήµμονας" ἡμετέρου 7ὰθ 
’ αν / 3. , [ή 

δέριατα λάχνηεντος ἐθηησαντο προςωπου, 
κ / » ΄ [ή 

οὐδὲ Άλιταῖς πείὮονγτο, καὶ οὐκ ἀγέκοψαν ὀδόντας, 
3 ΄ αὼμο ἳ 3 σω [4 ὁ σω 

ὀλλοίης ἀἴοιτες ἐπῆς µυκήματα φωνῆς, 
ἃ α .ω / Ἰ 1 ’ / 

καὶ κινυροῖς στοµατεσσι ἐμῆν ερέεινον ἐρίπνην : 

σήπερον κταίωνα τίς ἥρπασεν, εἴπατε, πέτφάι, 
1 τή ' 

δρόµον ἀμφιέπει κεµαδοσσόύον, εἴπατε, ἈΝύμφαι: 
Ἄ. Π ο. αλλο ; ; 

τοῖα κύνες φθέγξαντο. καὶ ἀπτιάχησε κολωνη" 
: ο .Ἡ ι., ὀδὰ 

τίς κεμὰς οὐρεσίφοιτος ἔχει κεμαδοσσοον ἄγρην: 
- Π / ᾗ ἃ οὔκ ἔλαφον πυθόμην ἐλαφηβόλο: ἀἄλλοφυὴς δὲ 

ήκταίων µετάµειπτο, καὶ ἔπλετο νεβοὺς ἐχέφρ ᾽κταίων µετάµειπτο, ἔπλ θρὸς ἐχέφρων, 
[ο ο αγ ς μμ] [4 λ ἃ 3 ’ 

ὕς ποτε Φῆρας ἔπεφνεν' υπ' ἀνδροφόνῳ δὲ καὶ αὐτός, 
3 ’ στ / » / 3 / 

᾿άγρέος αἷμα φέρων, ἀγρεύεται ᾿Γοχεαίρη. 
--- Δ / { / ε] 

τοῖα μὲν ἀχγυμένων σκυλάκων ἐβόησαν ἐρίπναι. 

πολλόκι ὃδ᾽ ΄ἄρτεμις εἴπεν ἐμῷ µαστῇοι φονγη: 

ἕ λῆγε, κύων βαρύμοχῦε, πολύπλανον ἴχνος ἑλίσσων " 

47ο δίζεαι ᾿κταίωνα. τὸν ἔχδοθι γαστοὺς ἀείρεις, ς 2 ϱ δις 
΄ ΄ . 3λ 3 { 

δίζεαι "4κταίωνα, τὸν ἔκτανες' Ὦν ἐφελήῆσης, 

ν. 448. {οτίαςδθ 5εγ{ροἰί κυκλάδες 4ο οωήρι5, 

ν. 4δ4, ποήµονας εἀτιῖ. 

γ. 4θά, ἕπτετο θᾱ. Ῥε. ἕπτατο γεὶ ἔπλετο (αἱ εἰ, 5. εἰ Ορηῖ.) 

οομί, Εαλῑκ, ἕκτατο πα] ἀπρεμίοςθ τευ!, Ν. ΕὉ. αρ. οί. 

ν. 4τι. ἐφέλῃσε' εᾱ. ϱτ. ἐθελήσεις εἰ. 2. Ῥνίας ἆαμιπιαι θεταίἰ, 

ϱϐ πμ. Ρ. 51. εἰ πιαΠϊ ἐδελήσης, απαπιφιαη ρ. οι. ἠν εὐέλεις. 

Ἆδ. 318. ρτο ἄτασρα 564 τατὶδδίια εομδἰγασίίοις Μαβαεν, Όσοι 

ἴοιμία 116, πεδοῖο τμιάε, δέ 1ηςον1ξ, 

-α 
α.. 

νο νο 
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ὄψεαι ὀστέα μοῦνα τεῆς ἔει λείψανα φορβῆο. 
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49ο 
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4ΙΟΝΥΣΙάΚΙΩΝ Ε. 7. 137 

ο ᾽ / λ ιά Ας Ἡ ΄ 3 ᾽ η ; 

ἀλλὰ, πάτερ, κατὰ κὀσμον ἐμὸν µόρον εἰς σὲ ῥοῇσω: 

«άμνος ἔην ταγύφυλλος, ὃ μὲν φιλίης, ὃ δ' ἐλαίης' 
Ν } 1 Ε] / - Δ 3 / . -α, 

δειλὺς ἔγω": φιλίης γὰρ ἐπωνυμον ἔργος ἑάσας, 

τρέμνον ἐς ἀγχικέλευῶον ἀνέδραμον ἁγνὸν ἑλαί πρέµμνον ἓς ἀγχικέ ραμον αγνὸν ἑλαίης, 

᾽οτέμιδος χρύα γυμνὺν ἀθηή δοκεύ οτέμιδος χρύα γυμνὸν ἀθηηιοιο δοκεύων. 

ἀασάμην: διδύµην γὰρ ἀτάσθαλον ὕβριν ἀέξων, 
/α 5 ͵ 3 - Ἡ , 

ΤΙαλλάδος εἰς φυτὸν ἠλθον, ἰδεῖν δέµας ᾿Γοχεαίρης 
Λ - / ε/ { 3 

τολμηοροῖς ῥλεφάρεσσιν, ὃψεν βαρύμηνι ἀπειλὴ. 
μ., ΄ ’ Δ ’ 

ἔχραεν -ἀκιαίωνι καὶ “4ρτέμιδος καὶ 4θήνης. 
λ [αν { ... / 3 σω 

ἄρτι γὰρ ἵδρωονσα πυραυγέῖ καύματος ἀτμῷ, 
ο ὁ ω / ε), 

΄4ρτεμις εὐκαμήτοιο μετὰ δρύµον ἠδάδος ἄγρης 
’ 1 πρ .] εκ ο / Δ 

λούετο μὲν καναροῖσιν ἐν ὕδασι' λουοµένης δὲ 
3 1 αν / 3 υ 51 [ή / 

᾽ὀφθαλμοὺς ἀμάρυσσεν ἐμοὺς ἄντωπιος αἰγλη, 
ο 

χιονέας ακτῖνας ἀκοντίζουσα ῥεέθροις. 

φαίης ὃ-, ὡς παρὰ χεῦμα παλίμπορον «2πεανοῖο 
ς / / ο « / / 

ἑσπερίη σελάγιζε δι ὕδατος όμπνια ἸΠήνη. 
. ν , Π « 3 ». 

Νηϊάδες ὃ᾽ ὀλόλυξαν ὁμήλυδες: ,ἴαχε «Ίοξω, 

σύνῦροον Οὐὗπιν ἔχουσα, γαληναίῳ δὲ ῥεέθρῳ: 
, ’ { αν) 

νηχοµένην ἀνέκοψε κασιγνήτην Εκαέργην. 
' Π ; 2 ο μ) . οί η 

καὶ ζύφος ἠερόφοιτος ἐμὰς ἐκάλυψεν ὀπωπάς' 

ἐκ δὲ φυτοῦ Ίρηνος ἐπωλίσο πονύν φ προκάρηνος ἐπωλίσίησα κονίῃ, 
’ 3 / / 3! τη Δ ω 

καὶ λάχον ἐξαπίνης δέµας αἰόλον, ἀντὶ δὲ μορφῆς 
5] ο , ./ 5 / ν/ /{ 

ἀνδρομέης ἄγνωστον ἐμὸν δέµας ἔσχεπε λάχνη, 
/ 

λ / η ω ς ολ όξ «. .] ΄ 
παὶ κύτες αγρευτῆρες ἑοὺς ἐχάραξαν ὀδόντας. 

/ / { , σιγήσω τάδε πάντα" τί δεύτερον ἄλγος ἐνίψω; 

γ. 475. εάσσας οὔτίε, 
γ. 48δ. εκ καμάτοιο Ὑγακεί. 9γ]ν. οτι. Μ. ΠΠ. Ρ. 75. 1ποκ ν, 

486. χιονέοις --- ῥεέθροις, πο. δε Νομαί τεργειεμδίοιε Γθμίαης, 
Νοβίς εἰ] παπά νἰάειαν. 

γ. 491. νηχόµενον αἆ. ῃε. επι, Εαῑς, ν. 9. λόφος εαῖίι, επι. Οι, 
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. τς ; [ ω ; µῆ σε καὶ ὑὕπνωογτα πάλιν στοναγ]σι πελάσσω. 
’ , 3 - Π : ς / - 

πολλάκι δένδοον ἐκεῖνο παρέστιχες, οππύθι κεῖταν 
’ 3 ΄ ς 1 .ς. ΄ η λείψανον {κπαίωνος" ὑπὲρ δαπέδου δὲ λυθέντα 

΄ ’ [ή ε ’ πω 

πολλώκι δαιδαλέοιο παρήλυθες ὀστέα νεβοοῦ, 
9 ἀ Α ιά ΄ ’ 

οἰκτρὰ πολυβρώτων μελέων, µεμερισκένα γαίΐη, 
Π ΄ - ρα Αα 

ἄλληλων ἀπάγευῦεν. ἐγὼ δέ σοι ἆλλο βοήσω 
" οσο [ή ρα 1 ε] ιά 

πιστὸν ἐμοῦ Φανάτου σηκηῖον: ἀθγεκπάκου γὰρ 
3. 3- τ ο. Ἆ , 3 / ῃ ' 
ὄψεαι ἰοδόκην καὶ ἐμὺν βέλος ἐγγύθι δένδρου, ι 

ἀ / 3 4 ὸ.. ΄ 

εἶ μή καὶ πτερόεντες ἐποοφωῦτησαν ὀἵστοί, 
3 λ , { 1/ 3 λ ε/ 

εἰ μὴ χωομένη πάλιν ἄρτεμις εἲς φυτὸν ὕλης 
Γς. 3 ’ , ᾽ .... Ἔ . 

τόξον ἐμὸν µειάµειψεν, ἐμὴν δ ἠἍλαξε φαρέτρην. 
2, 5 , ! λ ’ ζ ’ 
ὄλβιος 42τος ἔην, ὅτι µῆ πέλε γεβθὺς ἀλήτης" 

- ; 3 ’ , ., ι δα 

οὗ κύνες Μ2ρίωνα διέσπασαν. α͵θε καὶ αὐτὸν 

σκορπίος κταίωγα κατέµτανεν ὀξέι κέντρῳ. 
μι .] / 4 λ πα τσ] , 1’ ΄ 

δειλὸς ἐγω" κεγεῃ γὰρ ἐμον νουν Ίπαφε φήμη” 
- ον ν] ε«/” . νο ι 

εἰσαῖων ὃ᾽, ὅτι Φοῖῤος , ἀδε[φεὺς Γοχεαίρης, 
-- , , ο ὶ 3 α/ ο 

Κυρήνη παρίαυεν, ἐμὸν ὃ᾽ ἔσπειρε τοκ]α, 
”/ οφ κζς Β] / 3 { ε/} 

"4οτεμιν ὠϊσάμην ἐμφύλιον εἰς γάμον ἕλκειγ. 
1 { Σ΄... ε/ / 3 , εγὶ 

καὶ πάλιν εἰκαίων, ὅτι νυμφίον ἀργέεις ἔὼς 
ε/ , στι 3 ης 
ἥρπασεν Ἠλρίωνα, καὶ Εγδυµίωνα Σελήνη, 

ιο . 32 ΄ 4 .. ’ 

καὶ ῥοοτὺν ᾿Γασίωνα ποσιν προοπτύξατο «πω, 
ολα Ἐν ο Γι . μα ΄ ο ον ς - τ- 

ὠϊδόμην, ὅτι τοῖος ἔην νὸος Γοχεαίρης. 
ο Ἁν / ες / ατ« 7 
ἀλλὰ, πάτερ, κτερέιζε νόδην κερεαλκέα μορφῇνγ, 

οἱ 4, ς , 1 ΄ ο η ὰ 

μηδὲ Ίάπης ἑτέροισι κυσὶν µέλτηῦοα γενέσθαι. 
2λ Αλ Γ τν / αν , 
ἣν δὲ κατακρύψῃς ἐμὰ λείψανα ποιλάὺι γαίη» 

ν. 504. σημµείίον εἁ{ττ. επι. Βλοἆοια, 

ν. 5οῦ, πιαῖε αμ, Τεαῖ. ἁμαυρώῦ. 
ν. δο0. οὗτος ἔην θάΠτι. επι. Οαμ. ν. 5. «2. κυνόσσοο» εασί. αιιοή « 

80 οσο. οοττεσίαα.. θεά {ἔοει. Ἠΐο απαεάαπι ο ο. 
γ. οι4. κυρίνη εᾱ. ῤτ. θµα, Εαῑῑκ. 

ν. 93ο. περαελκέα εα. 
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4ΙΟΝΥΣΙΑΚΙΟΝ 2. 7. 139 
σω ἳ ντ ο / 

δῶρον ἐμοὺ «καν τοῦτο χαρίζεο, τόξα καὶ ἰοὺς 
σος πι ἃ λ { νι [ο] Δ / -) Ἡ , 

πἢῆξον ἐμὸν παρὰ τυµβον΄ Ὁ γάρ γέρας ἐσιὺ Φανόγτων, 
Νας, ͵ / 

δο0 ἀλλὰ βέλος καὺ τόξον ἔα, πάτερ, ὅττι βελέμνοις 
ῃ ϱ] / κ να ηλ, {α. / 

τέρπεται 7οχέαιρα, καὶ ἀγκυλα τοξα τιταίνει. 

’ ος λ / 2/ ή -- 

ζωοτύπον ὃ᾽ ἱκέτευε πολύτροπον, ὄφρα χαρόξη 
λ 3 ι 8 ο) κ Ὢ' 3 3 ὅ Ἠ 0) α/ στικτὸν ἐμύν γόθον εἴδος ἄπ᾿ αὐχένος εἲς πύδας ὄκρους: 

ω σω Γ / μι ες 
μοῦχον ἐμοῦ βροτέοιο τύπον τεύξειε προρώπου, 

ε͵ 3 ν 

550 πάντες ἵνα γνώωσιν ἐμὴν ἠευδήµονα µορφή. 
ῤ Δ , ΄ 2 / .] ’ η 

μὴ δὲ, πάτερ, 7θάψειας ἐμὸν µόρον" οὐ δύναται γὰρ 
, Β] ει ς πο / ’ 

δακρυχέειν ἐμὸν εἶδος ὁμοῦ καὺ πότμον ὁδίτης. 
σ α , ΔΝ να λα δὲ δὸ 

Ἐϊπεν ὀφνειρείη νοερῃ κεµας"' ἀπροϊδής δὲ 
/ ΄ / ὤχετο πωτήεσσα. καὶ «4ὐτονόης παρακοίτης 

’ ώς, / 

655 ἄνθορεν, ὀμφήεντος ἀποβῤῥίψας πτερὸν Ὕπνου. 

ἐκ Λεχέων δὲ δάµαρτα πολυπτοίητον ἐγείρας, 
/ / / ον] 3 ιά 

πέφραδε Θηρείην κερεαλκέα παιδὺς ὀπωπή», 
η / »: { «/ ; η) 9 ρ καὶ μύθους ἀγόρευεν, ὅσους φάτο γεβρὀς ἐχέφρων. 

καὶ γόος ἔπλετο μᾶλλον" ᾿ἀρισταίοιο δὲ νύμφη 
πα. / 

δ4ο0 Ίϊε µαστεύουσα τὸ δεύτερον" ἀχνυμένη δὲ 
{ / /{ 

πυκνά τανυπρέμγοιο διέστιχεν ἔγδια λόχμης. 
Δ ρω / ; 

καὶ κραγαῶν στείβουσα δυεέµβατα κύκλα κελεύθων, 
- ' 1 σρ ’ ο 

κεῖνο µογις φυτὸν εὗρε µιαιφονον. εὗρε καὺ αὐτὴν 
3 / η [ή 9 ’ Δ ῃ 

ἰοδόκην καὶ τόξον ἐρημαίῳ παρὰ δένδρῳ. 

δ45 ὀστέα ὃ’ ἔνθα καὶ ἔνθα, χυτῇ µεμερισμένα αΐη, 

γ. 925. ἐμὸν εί. ν.5. ὃ γὰρ αἲ ας, Ῥτ. οπιίδατι θ8Ι; ὃ μὲν 
Συρρίενίϊ Εα]ϊς, ἵπ εἆ.., Θεοαίαδ δι Ηοπιεν. α Εαλκ. Ἰααάσίαμι, 

ν. 927. ἴχνευε νο]εραι Ν. Ὦ. αρ. Υ Π]οίς. 

ν. 95ο. γγώουσιν οὐ. οι. Ἠ]ιούσιι, 

ν. 954. ἄρχετο πωτ. εᾱ, ϱτ. ἔρχετο εᾱ, 2. ϱ οομί. ας, πιθοαι 

Γαοῖϊ θσαπτ. οἱ Ἡ]οάοπι. 

γ. 907. Φηρείης εἰ. ϱτ. αἰἴενιπι εᾱ, 2. Ἠαροῖ; 1ποκ. κεραελκέα εἀἀ. 

ν. δά41. πυμτὰ ε. ῥτ. ια. Εαὶκ, 
γ. δ42. εὗρε δὲ ἃ. εὐίτι, 

τοἱ, Τ. 1 

αμ. ἄν 



1ζα 

γι Ορλ οι 

27ο 

ΝΟΝΝΟΥ 

λείψανα πεπτηῶτα µόγις συνελέξατο µήτηρ, 

καὶ φιλίη παλάμη γλυκερὴν πήχυνε κεραίην, 
ς [ Ξ- ’ Π . -ᾱ 

καὶ κύσεν αἰνομόροιο δασύτριχα χείλεα νεβροῦ. 

΄ ς Ι / / «/ οι 

πάντα δέ οἳἵ παρᾶ τυµβον ἐπέγραφεν, Όσσα τοκῆς 
1 3 ’ 3 ΄ / / ἔννυχος “κταίωνος ὀγειρείη φάτο φωνή. 

/ , / 3 ΄ ή 

Ὄψθα μὲν ἔβρεμε πένθος ᾿ἀρισταίοιο µελάθρῳ, 
ιά λ ΄ 3 , ΄ .) / 

τόφρα δὲ καλλίστερνος ᾿Εχίονι τίκτεν «4γαύη 
/ Δ ιά ’ μ 3 / λ 

γηγεγέος ὥρασὺν υία Φεημάχον' ἀρτιφάτου δὲ 
’ /{  Ά ή 

πέγῶεος ἱσταμέγοιο φερωνυµος ἔπλετο ΠΠενύθευς. 
, ’ λ ΄ ς 

καὶ Νεφέλης μετὰ λέκτρα, μετὰ προτέρους ὑμεναίου» 
ες ῃ ; ; , 

εἲς θαλάμους 4δάμαντος ἐκώμασε παρθένος Γνώ, 

αἰνοπαῦ η δὲ .{έαρχον ἐγείνατο καὶ ἸΜελικέρτην, 
’ ΄ .» , 

ποντιὸς ἐσσομένη µετανάστιος, οἷα τιθήνη 
3 [ , , 3 Πῃ Δ 

παιδοκοµος Ἠρομίοιο φεθέεβιος" ἀμφοτέροις γάρ 

μαζὸν ἕνα ξύνωσε Παλαίμονι καὶ «4ιογύσῳ. 
Δ η , “ , ς ’ καὶ Σεμέλη πεφύλακτο φαεινοτέροις ὑμεναίοις ' 

3 λ ΄ ῃ { {ς 

ἤδη γὰρ µεγέαινε, γέον «{ιώγυσον ἀέξειχ, 
ι . , Π 

ταυρογυὲς µ:µημα παλαιγενεος «ιογύσου, 
Ξ ; - ρ , ς ο , 

αἰνομόρου Ζαγρτος ἔχων πύόθον, ὑψιμέδων Ζεύς, 

ὃν τέκε ΠΠερσεφόγεια δραποντείη άιος εὐνῖ, 
[ . , , πω 

σύγγαµος οὐδαίοιο μελαγχλαίνου ῥβασιλΠος, 

Ζεὺς ὅτε πουλυέλικτος, ἔχων ψευδήµοτα µορφήν 5 5, έχων ψευόηµ μορφη», 
3 / ῃ ο ω 

µείλιχος ἱμερόεντι δράκων κυκλούμενος ολκῷ, 
’ ; ή , 

Περσεφόνης σύλησεν ἀνυμφεύτοιο κορείην 
Σ 9 / μι ε/ / «! ο μία: Ὠλύυ 

κευθομένης, Ότε πάντες , ὅσοι γαετῆρες Ὄλυμπου, 
ὰ ν ’ . ὢ ’ ὰ / παιδὶ μιῆ Φέλγοντο, καὶ ἀγχιγάμου περὶ κούρης 

γ. ὅδι. ὀνειρείῃ --- φωνῇ θᾱ, Ῥτ. αιιοά επεπᾶ, {πι ε, 2, 
τ. ὁ6ὃ. ἔπλατο εᾱ. ῥτ. οι. Ἐαὶς, 

ν. 697. ἀκάμαντος εᾱ. ϱτ. 611. Εαἰ]ς, 
Υ. ὀθο, παιδοτόκος θά11τ. ἱπερῖο. 



4ΓΟΝΥΣΙΗ4ΚΣΝ ΣΕ. 2, αὅα 

κυπριδίην ἔριν εἴχον ἀσυλήτων ὑμεγαίων 

δωροφόροι. µήπω δὲ μολὼν ἐπὶ δέµνια ΠΠειῦ οὔςν 

675 ῥάῤδον ἕῆν ἐτίταινε γέρας «ΦΔαλαμηπόλον Ἑρμῆς' 

ὤρεγε ὃ᾽ ἕδνα γάμοιο λύρην εὔῦμνον πόλλων, 

καὶ δύρυ καὶ Φώρηκα γαμήλιον ὥπασεν «ρης, 

ἀσπίδα δῶρον ἄγων πυμφήίον" εὐκελάδου δὲ 

«{ήμνιος ἄρτιτέλεστον ἔτι πνείοντα καμίνου 

68ο ποικίλον ὅρμον ἔτεινε πολύχροον ᾽ἄμφιγυήεις" 

ἤδη γὰρ προτέρην ἀέκων ἠρνήσατο φύμφην, 

4ρεῖ βαμχευύ εἴσαν ὀπιπεύων ᾿φροδίτην: 

δείκνυε καὶ µακάρεσσι γαμοκλόπον ἅρπαγα λέκτρωύθ 

-. ἀγγελίῃ Φαέῶοντος, ἄραχναίῳ τινὶ δεσμῷ 

685 γυμνὴ γυμνὸν "ρηα περισφίγξας ᾽φροδίτη: 

Ζεὺς δὲ πατὴρ πολὺ μᾶλλον ἐθέλγετο Περσεφονεί1" 

καὶ «48 παπταίνοντι φυῆς εὐπάρθενον ἥβην, 

ὀφύαλμὸς προκέλευθος ἐγίνετο πομπὺς Ερώτων, 

Περσεφόνης ἀκόρητος" ὑπὸ κραδίην δέ οἱ αἰεὺ 

δ0ο λαίλαπες ἐῤῥοίζησαν ἀκοιμήτοιο µερίμνης. 

καὶ Παφίης κατὰ βαιὸν ἀνήπτετό µείζονι πυρσῷ 

ἐξ ὀλίγου σπινθΊρος: ἐπ᾽ εὐκόλπῳ δὲ «Φεαίνη 

Ζηνὸς ἐρωμανέοντος ἐδουλωθησαν ὀπωπαί- 

καΐ ποτε γαλκὺν ἔχουσα διαυγέα τέρπετο πούρη; 

605 κά]λεος ἀντιτύποιο δωιαπόλον, αὐτομάιῳ δὲ 

σιγαλέῳ κήρυκι τύπον πιστώσατο μορφῆς, 

φφευδαλέον σλιύεντι δέµας κρίνουσα πατόπτρῳ; 

μιμηλὴν ὃ᾽ ἐγέλασσεν ἐς εἰκόνα" Περσεφόνη δέν 

γ. ὅ70. «4ήμνιον --- ἐπιπνείοντα 6ἳ ν. 6. ἄμφιγυήας εἡ- ΡΥ. 

᾽αμϕιγυήεις τονοτὶρεῖι Ἐαϊις, ἵπ οᾱ. 2. τθµαια Οσα. θεά, ἔτι πν. 

Ἰπγευίι εἰἶαιι Ύ. ΕΤ. αρ. ἩΠ]οῖς. 

ν. ὁδ4. ἀγγελίη εἀϊτ, ν. 5. ΓΟΥ54 ρταθρτθγίϊ παρασφίγξας αφ. 

νε 687. παπταένοντο τιφυῆς εᾱ. Ρε. 611. Εάῑῑς. εἰ Ολη. 

15 
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θοο 

ΝΟΝΝΟΥ 4ΙΟΝΥΣΙΑάΚΩΝ 1. Ζ. 

αὐτοχάραμτον ἄγαλμα διοπτεύουσα προρώπου, 

ψευδοµένης νὀθον εἶδος ἐδέρκετο Περσεφονείης " 

κάΐ ποτε διψαλέοιο πυραυγέῖ καύµατος ὀτμῷ 

καρφαλέης φεύγουσα μεσημβρινὸν ἴχνιον Ἓδρης, 

κερχίδος ἱστοπόνων καμάτων ἀμπαύετο κούρη, 

καὶ διεροὺς ἱδρῶτας ἀποσμήξασα προσώπου, | 

σφιγγοµέγη» στέργοισι σαόφρονα λύσατο µίτρην, 

καὶ χρόα λυσιπόνοισι καθικµαίνουσα λοετροῖς, 

πηγαίῳ πεφόρητο καταψύχοντι ῥεέθρῳ, 

νήµατα Μάλλείψασα, πεπαρµένα Τ]α.λάδος ἱστῷ. 

οὐδὲ ἄ4ιὸς λάθεν ὄμμα πανόψιον’ ἀσκεπέος δὲ 

6ιο λουοιένης ὅλον εἴδος ἐδέρκετο Περσεφονείης. 

θιῦ 

οὗ τόσον ἱμείρων ἐπεμήνατο Κυπρογενείη, 

ἣν ποθέων, ἀκίχητα γονὴν ἔσπειρεν ἀρούρης, 

Θερμὸν ἀκοντίζων αὐτόσσυτον ἄφρον ᾿Ερώτων, 

ἔνφεν ἄεξιτόκοιο Κεραστίδος ἐνδοθι Κύπρου - 

Φηρῶν εὐκεράων διδυµόχοοος ἤνθεε φύτλη. 

καὶ µεδέων αὐύσμοιο, καὶ ουραγὸν ἠνιοχεύωγ, 

εἲς πόῦον αὖ,ένα κάµψεν, ὃ τηλίκος" οὐδὲ κεραυνοί, 

οὐ στεροπὴ γραίσµησε, κορυσσοµένης ᾿φροδίτης. 

ρης ὃ᾽ οἶκον ἔλειπε, λέχος δ ἀπέειπε 4ιώνης, 
ο ο / η} / Ἡ / [ή 02ο «ποῦς ῥίψεν ἔρωτα, Θέμιν φύγε, κάλλιπε «{ήτω, 

μούγης ὃ᾽ εἰς ὑμέναιον ἐθέλγετο Περσεφονείης. 

ν. 603. καρχαλέης εἀά. επι. Βιοάοπι, 

τ. 0ο8. {οτι. πεπρωµένα. 

γ. 61ο. λουοµένου εᾱ. ϱτ. επι. Έα. 
ν. 012, ἡ εᾱ. ῥτ. επι. Εας. 

ν. 619. διώνου, εἴ ν. 5. ῥέψας ἔρ. Φεοῦ φ. οὰ. μτ. απαπα {ιώνης 
εαρρεά!τ. Έα, ἵπ θᾱ. 2. ῥίψεν ἔρωτα, Φεὰς φ. αμ. Έτο εο, 

ααοά ἀεάϊ, τεμιατὶ εάρπι ροβεῖ: Θέτιν φ. Β]οάοια. Φεὸς φ. 



ΝΟΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΠΟΔΙΤΟΥ 

ο οὗ οἝνν να Ν 

Εκ τον, 



Μο ΟΤΙ λ ο πες πλ τος όαση νί 
. τς ζ 

-- ὶ 

ο κ μμ . Ὁ Ότο γαΐης ἔδρανα πάντα πες Μέτιος Ζεὐς, 

1 ; ά 



9] 

30 

ΜΟΜΜ ΟΙΝ ΝΟΥ 

ο τ Ὁ Ἡ ο Αι μας 

στι 

9 , ω ή 

Ουδὲ πατὴρ τότε μοῦνος ἔχεν πὀθον' ἀλλὰ καὶ αὐτοί, 
εν ’ εν μ./ «/ οσο 3 / 

ἓν βέλος ἴσον ἔχοντες, ὅσοι ναετῆρες Ολύμπου, 
/ προ ο α ΤΨ / «πώης ὑμέναιον ἐεδνώσαντο Φεαίνης. 

, [ « ; : 
ἔνθα σέλας ῥοδέοιο διαλλάξασα προσωπου, 
3/ τν, / σδ Γ ἄλγεσι κυµαίνογτα νόον µαστίζετο «4{πώ: 

”ω 4 [ή 

καὶ κεφαλῆς γονόεσσαν ἄπεσφήκωσε καλύπτρην, 
] , / / ; , 

αὐχενίης λύσασα καθειµένα βόστρυχα χαίτης, 
λ { ὁ / λ / παιδὶ περιφρίσσουσα᾽ βαρυνομένης δὲ «Θεαίνης 

δάκρυσιν αὐτοχύτοισι καθικµαίνοντο παρειαί, ν 
1 σω ς / ὕττι τόσους µνηστῆρας, ἑνὶ φλογόεντι βελέμνῳ 
3 1 3 , ς ο ς Ὢ 

εἰς ἔριν οἴστρηθέντας ὁμοζήλων ὑμεναίων, 

Ἑυνὸς Έρως βάκχευεν, ἁμιλλητῆρας ἐρώτων. 
λ [ή 

πάντας μὲν τροµέεσχε, τὸ δὲ πλέον ὄμπνια µήτηρ 

παιδὸς ἔχειν Ἡφαιστον ἐδείδιε γωλὸν ἀκοίτην. 
[ή , ) 

καὶ δόµον 4{στραίοιο µετέστιχεν εὔποδι ταρσῷ, 
΄ Ε] / 3 / Δ ΄ 

δαίµονος ὀμφήεντος: ὀπισθοπύρων δὲ κοµάων 

ἄπλοκον ἀσταθέεσσιν ἐσείετο βόστρυχον αὔραις, 

Υ. 1. ποτέ οὐ, ταθουπα 61η, Ἡ. Ὦ, αρ. Ὑ Η]οίς, 
ν. ὂ. {πηώης εὐ1ῖ, 

γ, ὃ. αἱοφ {ω Π, Υους. Ίεβειο κούρη, οῬδειναί Εαῖκς. 



126 

20 

25 

ΝΟΝΝΟΤΥ. 
Λ σ/ ς ΄ ... 

τὴν μὲν ἰδὼν, γγειλεν Εωσφόρος" εἰσαίων δὲ 
αχ / ω ο λ ο , 

ὦρτο γέρων «Ἱστραϊο:: Ὁ μὲν γραμμῆσι χαράσσων, 
’ ή ο 

Κυαγέην ἐγέπασσε κογιν περὶ νῶτα τραπέζης, 
λ ΄ ς Ν ο ΄ / 

καὶ τυπὀων ἑλικηδὸν υπ ἄγκυλύεντι σιδήρῳ, 
/ / 3 / 3/ / ΄ πυθμένα τετράπλευρον ἐπέγραφεν αἴθοπι τέφρη, 
; ./.» ”, 5 Αα ιό / Ξ 

καὺ τύπον ἄλλον ἔτευξεν ἰσογλώχινι τοιγώνῳ. 
, 14 1 Γ ἀλλὰ τὰ μὲν µεθέηκε, καὶ ἠλυθεν ἄγχ ὣυράων, 

ιά , 1 ; 

ἄντιόων «4{ημητρι' διεσσυµέγων δὲ µελάδρου 
/ ς ; [ή . ιά 

Ἕσπερος ἡγεμόγευε, καὶ εἰς Ὀρόγον ἵδρυε «4ηώ, : 
1 : ο λ ω εδώ / ν ο 

παῖρος ἑοῦ παρὰ Φῶκον" ὁμοστόργῳ δὲ μενοινῇ 
- ’ ’ 8 ρω 3/υ 
γεκταρέου περάσαντες ἄπὸ κρητῆρος, 4ἤται 

’ 4 3 { / 
δαύµονα λυσιπόνοισιν ἐδεικαγόωντο κυπέλλοις, 

ς Ἱ ρ ”ω / ΄ υἷέες ᾿4στράίοιο. πιεῖν δ᾽ ἠρνήσατο «πώ, 
, ’ { ή νι) 

ΠΙερσεφονης μεθ ύουσα µεληδόνι"' μουνοτόκοι γὰρ 
΄ η - ο τηλυγέτους διὰ παῖδας ἀεὶ τροµέουσι τοκῆες. 

- 2) 1 ; , Ε / Ρ. . ἀλμὰ µογις παρέπεισεν ἀναιγομέγην ἔτι «{Πὼ 
" 9. 

ς } μα 1} , 4 ἡδυεπης 4στραῖος, ἔχων Φελξίφροτα πειθῶ. . 
μά ’ , ω 5 ’ ]ά , εχδα γέρων µέγα δεῖπγον ἔπηρτυεν, ὄφρα µερίµνας 

. νι , π / 
Φυμοδακεῖς {ήμητρος ἄποσκεδάσειε τοαπέζης. 

ἀ . ’ 3 σω 

παὶ πίσυρες, λαγόγεσσι καθαψάμενοι τελαμῶνας, 
λ ς .. Ε) ο νυν 

πωτρὺς υποδρηστῆρες, ἐμιτρωῦησαν 4ἴταυ" 

γεπταρέῳ δὲ κύπελλα παρὰ πρητῆσι τιταίνων, 
3 3 ; ’ . { / 

Έτρος ἐφνοχοει' προχόῳ δ᾽ ἐπιδόρπιον ὕδωρ 

εἶχε Ἄοτος: Βορέης δὲ φέρων ἐπέθηκε τραπέξη 

ἀμρῤροσίην: Ζέφυρος δὲ περιθλίβων Φρόον αὐλοῦ, 

γ. 21. ἄγκυλόοντι εᾱ. Ῥν. ποδίττα {6ο Εαῑῑς, 5εἆ Ρροϊθταῖ θιίαα: 
ἀγκυλόδοντι σ. 

γ. 26. ποράσαντες ο, 3. κορέσαντες Γμαρίηας γάσίατ νο]μῖςε, 

ν. ὀδ. μετὰ ὃ. επι. 

γ. 40. ἑωνοχόει οά[τι, 

. 42, Ὀρόνον εὐ. ϱτ. ὃρόον ϱᾱ. 2. τα 0411, 

Ν 
. 



4ΤΟΝΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤ. Υ. 137 
[ή οο { 

εἰαρινοῖς δονάκεσσι µελίξετο., ῆλυς ᾿4ἠτης. 
5 ιά σ/ ιά 

καὶ στεφάχους ἔπλεξεν Εωφφόρος, ἄνθεα δήσας, 
-” / { 

45 ὀρθρινοῖς κοµόωντα δροσιζοµένοισι κορυμβοις 
τα ο” ΄ ὰ πι 

καὶ νυχίου λαμπτῆρος ἐδήμονα πυρσον αείρας, 

Ἕσπερος ὀρχηστῆθι ποδῶν ἐλελίξετο ταρσῷ, 
3, 3 ῃ ) ο 

πάλλων καμπύλον ἴχνος , ἐπεὶ πέλε πομπὺς ᾿Ερώτωνν 

καὺ σκαρθμῷ µεμέλητο χοροπλεκέων ὑμεναίων. | 
/ ο Δ πα 3 / ΄ 

ϱο λλ ὅτε δή μετὰ δαῖτα ὣεά κεκὀθητο: χορείής, 
/ 4 , 

σεισαµέγη βαρὺ κέντρον ἀμερσινόοιο µερίµνης, 
Ε] / σον 

μαντοσύνην ἐρέεινε" φιλοστόργου δὲ γεραιοῦ 
ρω υ ' Ψ ΄ , / Δ 

λαιῇ μὲν παλάμη γονάτων Φίγε' Λισσομένη δὲ 
ο / [ή ς ’ 

δεξιτεοῇ Ψαύεσκε ῥαῦυσμηριγγος ὑπηνης. 

55; καὶ πολέας ]] ες μυθή ἥ :καὶ πολέας μνηστῆρας ἑῆς μυφήσατο κουρης, 
ῃ 4 / Δ 

«Φέρφατα μαστεύουσα παρήγορα: µαντοσυναι γὰρ 

ἐλπίσιν ἐσσομέγησιν ὑποκλέπτουσιν ὄνίας. 
3 ια ’ υ ιό /{ Οὐδὲ γέρων ᾿4στραῖος ἀναίνετο' μουνοτύκου δὲ 

’ 3 { , / { 
κούρης ἀρτιλόχευτα γενέθλια µέτρα γοῇσας, 

6 η ' } { 3 δα αρ) λ ; ὃ ’ “ο 

ο καὶ δρόµον οὗ πταίοντα, καὶ ἀπλανέος δρὸμον 'Ψδρης 
π ’ Δ / ον 

ἀρχεγόνου, κάµψας δὲ µετάτροπα δάκτυλα χειρῶν, 

ἄμφὺ παλιχγὀ ετήλυδα κύκλον ἄριθμοῦ ἄαμφὺ παλιγγόστοιο µετήλυδα κύκλον ἄριθμοῦ 
’ / /.. ον 

ἐκ παλάμης παλάμη διεµέτρεε, δίξυγι παλμῷ. 

καΐ οἱ κεκλομένῳ Φεράπων εὔκυκλον ἄείρας 
.ω ς [ή ’ [ιά [ 

66 σφαῖραν ἑλισσομένην, τύπον αἰθέρος, εἰκύνα κόσμου, 

᾿ἄστερίων παρέθηκε λαβὼν ἐπὶ πωµατι χηλοῦ. 

γ. δο, χορείου οἆ. ϱν. οπιοιᾷ, Εαἷῖς, 
γ. 56. μαντεύουσα ο, οπισπά. ΟσΗ. 

ν. ὅ0. κούρου εᾱ. ϱτ. ειπειιά. Εα]ίς. 

γ. 6ο. {οτι. Ῥτίονί Ίοοο δρόµον πιιανᾶ. ἴπ νόμο», 
ν. 62. ἄμφιπαλινν. εὐἀ. φεὰ νεεῖο Εαἰκ. ἁἰγίάϊ Π1β 1, 
ν. 60. γειρα γἰάεπίτς {μιβεπάᾶ 8956: λαβὼν αφαῖραν, παρέἑθη- 

κεν ἐπὶ πώµατι χηλοῦ. 
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8ο 

85 

90 

Νο νο 

./ α , λά ν΄ 37, «1 . 
ἔνθα γέρων πεπυφητο. καὶ ἄξογος ἄκρον ἑλίσσων, 
ο. λ ὰ / ελ 3) 3 { 
ζωδιακὸν περὶ κύκλον ἑὴν ἐτίταινεν ὀπωπήν, 

λεύσσων ἔνθα καὶ ἔνθα, καὶ ἁπλαγέας καὶ ἀλήτας. 
Γ. λ / σο 

Καὶ πόλον ἀμφελέλιζε" πολυστροφάλιγγι δὲ ῥιπῇ 
ο / ; . ; ͵ 

εἰς δρόµον ἄστήρικτον ἄτέρμονε κάμπτετο γὐσση 
- [ - / , δω 

ἀστράσι ποιητοῖσι χόθος κυκλούµενος αἰθηρ, 

ἄξονγι µεσσατίῳ τετορηιέγος" ευρε δὲ δαίµων, 
- 3 λ ᾿ Γα ΄ ’ 

σφαῖραν ἰδῶν στεφανηδὀν, ὅτι πλήῷοντι προρώπῳ 
Ε) / , , σα Πω / 

ἀγκύλα συγδέσµοιο διέτρεχε νῶτα Σελήνη ' 
, ’ ”. . ΄ πι 

καὶ Φαέθων ἰσομοιρος ἔην ἀγτωπιδι Ἰηνη, 
, ς / ’ ο] ; ᾽ 

κέντρῳ υποχθογίῷ πεφορηµέγος' ἀχλυόεις δὲ 
- { 4 3 Ξα ΄ 

κῶνος ἀεροιπότητος, απὀ χθονὸς ὀξὺς ἀγέρπων, 
Εν ’ ’ /{ 3 / ΄ 

ἀντίτυπον Φαέύογντος ὅλην ἐκάλυψε Σελήνην. 
ν , / ς . ον δ π ’ 

μαὶ γαιίης φιλότητος ἅμι,λητῆρας ἀκεύων, 
ν., ... ου ες, «3 τω Ν / 

᾿ρεα δίζετο μᾶλλον" ὑπὲρ δυτικοῦ δὲ πελάθρου 
. ’ αι ιβ. λ .) , ” ΄ 

φᾶρα γζμων ἔγοησε σὺν αστέρι Λυπρογενείης 
5 ΄ -ω 3 { τ / 
ἑσπερίῳ: καὶ κλῆρον ἐπωνυμον εὗρε τοκήων 

α- 3 ό ε πν / - ι ν ού) 3 αν νῷ 

παρύεγικῆς ἐστραῖον ὑπὸ στάχυν’ ἀμφὶ ὃδ᾽ ἄρ αὐτὸ 
5) ” 2 ’ { γ/ 3 / ὀμβροτάκου Ἀρογίδαο φαεςσύος ἕτρεχεν ἄστήρ. 

3 3 «ε{ ’ / 3 ; 5, 3; 

᾿4λλ᾽ ὅτε πάντα γύησεν, ἀριθμήσας ἴτυν ἄστρων, 
- / ’ / ; 

σφαῖραν ἄειδίνητον ἀγέκρυφε κοιλάδι κίστη, 
.” / 3 , κ] , 

σφαῖραν ποικιλόνωτον. ἀγειρομένη δὲ Φεαίνη 

λόον ὀμφαίηῃς ἀγερεύγετο Φέοφατον ἠχοῦς : τριπλὀον ὀμφαίης ἀνερεύγετο 8έεφατον ἠχοῦς 
4 ρω λό κ. Δ δε ὃ- ’ ς 

ημῆτερ Φφιλότεκνος, ὑπὸ σπιοειδέῖ κώγῳ 
λ ῃ τν Ε) ρα τι λ φω 

ΚΛΕπτοιέεγης ἄμτιγος αφωτιστοιοθ --ἕ 11ης 

ν. δ2. Κυπρογεγείου ε. ϱν, οπι, Εα]κ. 

γ. 86. αμβροτ. οἱ. ϱτ. οµα, ἘΕαΐκ, φαοσσόος εἆά. 

ν. 8δ. ἀνειρομέγη -- Θεκίνη οαἳ ν. 5. Ποῖῦς οᾱ. ϱτ. Ρείιδ οο15. 
Ταἰκ. 1 οἆ. 2. αἰἴεναπι, 1Ρ1 φειναϊµα, Ὀσαμς. εἰ Ὑ. Ὦ. αρ. ΝΙ]-- 

1οἱς, 

γ. 01. πλεπτομένου ἄέτινος θᾱ, ϱγ. κλεπτοµένου ἀκτῖνος Ἐαὶς, ἵπ 
εὐ, 2. κλεπτομέγου φαέθονγτος (απ{. οομῖν 
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πο / 

νυιφίον ἅρπακτῆρα Φυλάσσεο ΠΠερσεφονείης, 
, ο. ἢ ο ; 

κρυπτὸν ἀσυλήτοιο τεῆς Ληΐστορα τέχνης, 

εἶ Λίνα ἸΜοιράων ἐπιπείθεται. ἀπροϊδὴ δὲ 
[ή υ] 

ἀθρήσεις πρὸ γάµοιο νόθον λαῦραῖον ἀποίτην 
ου { 9 λ ον λ ῃ 

Φηρομιγῆ δολόµητιν, ἐπεὶ δυτικῷ παρὰ κέντρῳ 
/ { 

σὺν Ταφίη στείχοντα γαμοκλόπον 4ρεα λεύσσω, 
η { , 

ἄμφοτέροις δὲ δράκοντα παραντέλλοντα δοκεύω. 
; Δ λ ’ / 

ὀλβίστην ὃ᾽ ἐνέπω σε" σὺ γάρ τετράζυγι κόσμῳ 
σ 3 ! 

ἔσσεαι ἀγλαύκαρπος, ὅτι γΦονὶ παρπὸν ὀπάσσεις 
λ ο 1 ῤ 

ἀτρυγέτῳ' κούρης γάρ ὑπὲρ κλήροιο τοκήων 
η / μ ω / παρθένος ἀστραίη σταχυώδεα χεῖρα τυταίνει. 

ϱλ { ου ς λ 4 ΄ », , 

“ος φάμενος, µαντῷον υπο στυµα κοίµισεν ὀμφήν, 

ἀλλ’ ὅτε «{ημήτηρ δρεπανηφόρος ἐλπίδα καρπῶν 

ἐσσομένων ἤκουσε, καὶ αὐτοκέλευστον ἀκοίτην, 
/ ο / ή 

τηλυγέτης ἀδμῆτος ἀνέγγυον ἅρπαγα κπούρης 
/ ΄ ΄ 

ἔστεγε µειδιόωσα”. δὲ ὑψιπόρου δὲ κελεύδου 
Ὕ . , .. , πω 

οἴκον ἓον σπευδουσα κατηφέν δυσατο ταρσῷ. 
οι ηο, ὐδέν 3 δν / Ἆ ιῴ καὶ ζυγὸν εὐδίνητον ἐχιδναίη παρὰ φάτνη 

: { , α ο 

ἀμφιταλαντεύσασα λόφῳ διδυµάονι Φηρῶν, 
3/ 5 ρω 3 { { σ 

ἄζυγας ἑρπηστῆρας ἐπεσφήκωσε λεπάδνῳ 

καὺ γένυν ἀγκυλόδοντι περισφίγγουσα χαλινῷ, 
ν ω 3 εΙ 1/ 4 ξανθοφυὴς βλοσυροῖο δι ἅρματος ἤγαγε 4{Πὼ 

ω / 

παῖδα, καλυπτοµέγην νεφέλης κυανάµπυμι µίτρη. 

ν. 05. τεοῦ --- τέκνου Όσπι. γ. 8. ᾗ λίνα ο. 2. 9 οΟΝ4. 0418, 

γ. 06. ἀθρήσῃς εὄ με. επι. Εαΐκ. γ. 5. Φουρομιγῆ εὰ. ειιοιὰ, 
Ἠλιοάοιη, Εά. ρτ, οπ(ε ρανῖ, επεὶ, ααάπι δαρρ]εγίϊ Οµμ. ἑῷ 1ο- 
δεταῖι Εαἰ]ς. η ο. 2. ἐγὼ θεα]. οἱ Βἰοᾶοιη, 

γ. 098. ἀμφοτέρου εὄΠι, γ. 5. δὲ πια ἀεμείαν, 

γ. 109. Οπάσας εᾱ. Ῥτ. ὁπάσεις ΟαμΙ, ιϊ εᾱ, 4. ὁπάσσεις γο]. 
Τα], 

γ. 1οῦ. μαντῶον εεττ, 



ήα λω ΝΟΝΝΟΧΥ 

Δ ά 3 λ 3 , 9 ή 
115 καὶ Ἀτυπον ἀντικέλευῦον ἐπιβρομέογτος ἄπηνη, 

9 / ΄ Ὡ ιαἲς ος Ὄψ Ῥ . 

ποονόµῳ µαστιγι κατεΓῥοίζησε Ἠορῇος, 
΄ λ Π { ./ 

Περίης ἱππηδὸν ἐπεσσυμέγων δροµμον αὔρης 
5 , Ν ὦ 113 / 
ἀσταθέων πτερὰ κοὔφα περιστέλλουσα δρακόντων 

ἀμφὶ γέρας «4ιῤυκοῖο παλίσσυτον «δκεαχοῖο. 

130 «ἄικταίης ὃ ἀΐουσα µέλος κορυβαίυλον ἠχοῦς, -- 
ΚΕ ω ν ῃ ; ϱ - ; . 

ρὗτα χορὸν παράµειβε, ῥαρυσμαράγοιο ῥοείης 
οα , ο ορ 

γῶπα περισκαίροντα κυβιστητῆρι σιδήρῳ. 
, {.. Ξ 9 

καΐ τινα λάϊγον οἴκον ἐποπτεύουσα, Φεαίνη 
“ κά Α , ’ / 

Σικελίης τριλόφοιο ΓΠελωρίδα δύσατο πέτρην, 
’ ” ν /” 

195 ᾿ἀδριάδας παρὰ Ὀῖνας, ὅπιῃ χύσις ἄστατος ἄλμης, 
΄ ς / ” ε/ 

εἰς δύσιν ἑλκομένη, περικάµπτεται εἴκελος ἅρπη: 
3 , [ή . ιά / {ο 

εἰς «4ίῤα πομπεύουσα Βορειόθεν ἀγκύλον ὕδωρ" 
1 ” 1 ε/{ α,, . / ἲ ΄ 

καὶ, Άυανην Όθι πυκνὰ ῥόος χυι. ὥσατο κούρην, 
/ .- / / χρηναίῳ στροφάλιγγι χέων ὀπτήριον ὕδωρ, 

, ΄ ’ ’ τα / 

120 γείτονα κόλπον ὄπωπεν, ἰσοσταῦέοντα μελάθρῳ, 
αλ 7 / / ΄ 

λαϊνέης ὀρόφοιο περιστεφθέντα καλύπτρη, 
«) [ή 5 ’ ’ .) 

ὃν φυσις ἑδρίγκωσε χαραδραίῳ πυλεῶνι, 
.. « 1 σα / , 4 

λάϊνον ἱστὸν ἔχοντα μεμηλότα γείτοσι ἨΝύμφαις. 
λ Ε , / 

καὶ Θεὺς ὀρφναίοιο διερπύζουσα µελάθρου, 

125 παῖδα πολυσφρήγιστον ἐνέκρυφε φωλάδι πέτρη. 
/ η ’ .. , - , 

λυσαµένη δὲ δράκοντας ἐὐπτερύγων ἀπὸ δίφρων, 
1 ι κ ω 

τον μὲν δεξιτεροῖο παρὰ πρηῶώνα «Φυρέτρου, 

τὸν δὲ λιδογλώχαα πύλης παρὰ λαιὸν ὀχῆα 

γ. 119. ἀπήνη οὐἵτε, 
Νε 117. αὔρου εᾱ. ϱτ. ἐπεσσυμένης αὕρης εᾱ. 2. ϱ οοπῖ, Εαλς. 

ν. 110. ἀμφιχέρας εᾱ, Ρε. 
ν. 124. Συκελέης εἰ. ϱν. επι. Ἐαϊϊς. ν. 5. ἄλπης εἰῖ. φιοά εἰβὲ 

Έακ. ἀε[ειήονο γο]ιῖφο νἱάθιας, οοπὶεοῖί 1ά1161 ἄλμης. Ῥαυ]ο 
αμἱο ὅπη εἀ!τ. 

ν. 117. ἴκελος εὐ τι. 



4ΙΟΝΥΣΙ4ΚΙΩΟΝ 37. Σ1 1 α.. . 

[ΤΗ ’ 

στῆσεν ἀθηήτοιο φυλάκτορα ΙΤερσεφονείης. 
1 η ’ ςλ 3/ / 

140 χεῖθι δὲ Καλλιγένειαν, ἕην εὐπαιδα τιθήνην, 
Ἔ ”/ ς / ΓΑ. / 

πάλλιπε σὺν ταλάροισι, καὶ ὑππύσα Φήλεϊ φύτλη 
κ. ’ {νε /{ ΤΙαλλάδος εὐπαλάμοιο γέµει ταλασήϊος ἵδρώς. 
Π .] Π 3 { / Καὶ ποσὶν ἠέρα τέμγεν: ἐρημονόμοις δὲ φυλάξαι 

/ { Ἅτί 
καμπύλα πετραίησιν ἐπέιρεπεν ἅρματα Νύμφαις. 

. η 1 / { / 

145 «Αμφὺ δε καρχαρὀδογτα γένυν πεπὀγητο σιδήρου 
- ». / / 

εἰροκόμῳ Σαΐνουσα περὶ ατενὶ Λήνεα κούρη, 
τν 3 , / ς .ω 

ἠλακστη ὃ᾽ ἐνέλισσε' πολυσιροφάδεσσι δὲ ῥυπαῖς 
Ε] / .) ϱ/ ή σο 

εἰλυφόων ἄτρακτος ἕλιξ βητάρμονι παλμῷ 
εἰ Π 3 α , , 5 οἒ 

νηθομένων ἐχόρευε µίτων κυκλούμενος ὃλκῷ' 
Δ ἀ / /’ 3/ Ε) 3 ”/ 

150 καὶ ποσὺ φοιταλέοιοι παλίνδρομος ἄκρον ἄπ᾿ ἄκροψ 
ω 3 / Π Π 

πρωτοπαγΏ ποίησε διάσµατα, φάρεος ἀρχήν, 
ς σω ὃ 9 λ ἕλ ᾖ ες! ὃν δὲ Ἡ () ν ῤ 

ἱστῷ ὃ᾽ ἀμφὶς ἕλισσεν' ὕφαινε δὲ κερχίδι κούρη 

πηνίον ἐξέλκουσα παρὲκ µίτον: ἀμφὶ δὲ πέπλῳ 

νωτὴν ἱστοτέλειαν ἕὴν ἐλίγαινεν ᾿4δήνην, 
/ / λ 3 3 / ω 3 { 155 Παρῦένε Περσεφόνεια, σὺ ὃ᾽ οὔ γάµον εὗρες ἀλήξαν, 

ἀλλὰ ὃ ο λυμρυδον φμῥιοό ἄλλα ὁρακοντείοισιν ἐνγυμφεύθης ὑπεναίοις, 
3) / Π ’ 

Ζεὺς ὅτε πουλυέλικτος, ὄμειῤομένοιο προρώπου, 
/ « { / ’ ια ω 

νυµφίος ἕμερόεντι δράκων πυκλούμενος ὀλκῷ, 
λ Β) / ’ ο» 

εἰς µυχον ὀρφναίοιο διέστιχε παρῦενεῶνος, 

16ο σείων δαῦλα γένεια" παρισταµένων δὲ θυρέτρῳ 

ν. 146. εἰροτόμῳ --- λήνεα εᾱ,. ϱν. πήνεα ε Οαπἱετὶ οομἰ, ϱ ον ϱν. πή η, ες, 2. 
πρί ειροτόµῳ 5εγναϊιιγ, 

γ. 195. παρεκµίτον οὰᾷ, 

γ. 104. ελίγανεν οἆά. 

γ. 1ὸ7. ἀμοιῤομένοιο ο. 

Υ. 10ο. σείων δ᾽ αὖλα γέν. ο. ϱχ. σ. δ᾽ οὔλα γ. 9. 2. 6 εοπ]. 
Ρας. ππεατα οομΙ. Ριπεοζοιρανῖϊ Οα11, δαῖλος ὑπήνη εκ Αεεε]γ]ο 
ἈΠετίις. γ.8δ. 5 166. πεφοβηµένος. 



.- ΝΟΝΝΟΥ 
. ιά , 3} ..- 

εὔνασεν Ἰσυτύπων πεφορημέγος ὄμμα δρακόντων. 
ἃ / / , / ; 

καὶ γαµίαις γενύεσσι δέµας Λιχμάζετο κούρης 
΄ λ ΄ 5 ΄ 

µείλιχος. αἴδερίων δὲ δρακοντείων ὑμεναίων 
{ , ; ΄ , 

ΤΙερσεφόγης γονοεντι τὀκῳ κυμαίνετο γαστηρ» 
, ’ ’ , εἰ λ 5; 

105 Ζαγοέα γειναμένη, περθεν βρέφος, ος «1ιος ἕδρης 
ο ο ο ν.. Ε ο! 1 δὲ ω σω 

μοῦνος ἐπουρανίης ἐπεβησατο., χειρὺ δὲ βαν 
λ 3 ΄ ο) / ρω 

ἀστεροπὴν ἑλέλιζε, νεηγεγέος δὲ φορῆος 
Γ , , 

φηπιώχοις παλόάμησιν ἐλαφρίζοντο κεραυνοί. 
- πι ; -- ; λα  ς ή 

οὐδὲ α4ιὸς Ὀρόνον εἶχεν ἐπὶ χρόνον. ἀλλά ἕ, γύψῳ 
΄ / ε) ’ ’ ; 

170 κερδαλέη χοισθέντες ἐπίκλοπα πύκλα προσωπου, 
{ ο το. ηλ ϱ Ίγιοςο Εμ δαίµονος ἀστόργοιο χόλῳ, ῥαρυμήχγιος Ερης, 

ταρταρίη Τιτῆνες ἐδηλησαντο µαχαίρη, 
5 { [ή -» .] [ή , 

ἀντιτύπῳ γὸθον εἴδος ὀπιπευοντα κατόπτρῳ. 
, .- / / ν» ν / ἔνθα διχαζοµένων µελέων Ἰιτῆνι σιδηρῳ, 

175 τέρμα βίου «ιόνυσος ἔχων παλιάγρετον ἀρχήν 75 τέρμα βίου «{ιόνυσος ἔχων παλιαγρετον σρχην, 
Ε] 1 δω ω το πο ΄ 

ἀλλοφυὴς μορφοῦτο, πολυσπερὲς εἶδος ἀμείῥωνν 
κ - / ο ο . ’ αν / 

πῇ μὲν ἅτε Αρονίδης δύλιος γέος, αἰγίδα σείων, 
ο λ ’ / ε/ ” / 3/ / . 

απ] δὲ γέρων ῥαρυγουνος ἅτε Ἰφόνος, ομβρον ἰάλλων' 

ἄλλοτε ποικιλόμορφον ἔην ῥοέφος, ἄλλοτε κούρῳ 

γ. 162. Λιχμάσσατο νο]. ΟµΗ. αιά τεοίε 5εᾳιιθηίθό γεχςις ϐἱ6ρο- 
υΐ{. οσα γι]ςο Ἠου ογά μπε Ἰοσεγεμίασ: γ. 103. 164. 16”. 1παθ. 

ν. 106. ἐπεβήσετο εἰ. Ῥτ. επιειά. θ. 5. Υ. 5. τιληγενέος εἰ: 
Ῥι. αἲ Εαϊς, επιοιᾶ. 1 6. 2. 7εηγεν. εκοιδιπα Εδί. «Φεηγενέος 

Εοάοπα, 

γ. 17ο. 4π χρισθέντες ςαππι δἳες, γιἀεπάυτα αἀλύνο, }. 8. “Ἡρῃ 

εά τί. 

ν. 172. ἐδηλώσαντο εᾱ. ρε. επι. Εοαἷ]ς. 

ν. 174, βελέων ο. ϱτ. επι. Εακ. 

γ. 177. δολιχὸς εὐ]α. ν. 4, πῇ δ' ἑτέρων, αιοά ῥταδεοῖατο 541. 
Ομα. ἕτερος ἰεμίαβαϊ 968]. 
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3, Ἶ , ῃ , σ/ νά 

εἴκελος οἴστρηθέντι γέον δέ οἱ ἄνθος ἰούλων 
3 ῃ { /{ 

ἀκροκελαινιόωντα κατέγραφε κύκλα προσωπου" 
ω Δ / σω ’ ΔΝ 3{ 

πῇᾗ δὲ χόλῳ δασπλῆτι λέων μιμηλὸς ἰάλλων 
, { { / ο) 

φρικαλέον ῥρύχημα, σεσηθότι µαίνετο λαιμῷ ] 
ο /” 5] , 

ὀρθώσας πυκιγ]σι κατάσκιον αὐχένα χαίΐταις, 
3 . ’ [ή 5 / [ή 

ἀμφελελιζομέγῃ λασιότριχος ὑψόθι νώτου 

αὐτομάτη µάστιγι περισιίζων δέµας. οὐρῇ : 
/ ’ λ »/ ϱ ΄ 

ἔνθα λεοντείοιο Λιπὼν δαλμα προζώπου, 
. Δ ς Γ΄.» 3 ε/ 

ὑψιλόφῳ χοεμετισμὸν ομοίῖον ἔβρεμεν ἵππῳ 
3/ οω αΦ/ / ζω 

ἄζυγι, γαῦρον ὀδόντα μετοχμάζοντι χαλινοῦ, 
η )λ ρω ] [ή . 0 0 αν ε) νι ραὶ πολιῷ λεύκαιγε περιτρίβων γένυν ἀφρῷ 

1 3 ΝΕ Π 
ἄλλοτε ῥοιζήενια χέων συριγμὸν υπήνης, 

Ν , [) 3 / / 

ἀμφιλαφὴς φολίδεσσι δράκων ἐλέλικτο κεραστής, 
σω η ω 4 ο γλῶσσαν ἔχων προβλῆτα κεχηνότος ἄνῦ ερεῶνος. 

καὶ ῥλοσυρῷ Τιτῆνος ἐπεσκίρτησε καρήνῳ, 
{ Ἰ ο. { ΄ - , 

ὕρμον ἐχιδνήεντα περίπλοκον αὐχένι δήσας. 

καὶ δέµας ἑρπηστῆρος ἀειδίνητον ἑάσας, 
/ .) / / 1 2 ’ 

τίγρις ἔην, στίξας δέµας αἰόλον: ἆλλοτε ταύρῳ 

ἰσοφυής ' στοµάτων δὲ νόθον μυκηῦμὸν άλλων, 

Φηγαλέῃ Τιτῆνας ἄγεστυφέλιξε κεραίη, 

καὶ ψυχῆς προμόχιζεν, ἕως ζηλήμονι λαιμῷ 

τρηχαλέον μύκημα δι ἠέρος ἔβρεμεν ΄ἤρη, 

μητρυιὴ βαρύμηνις" ἴσοφθόγγῳ δὲ Φεαίνη 

αἰθέριόν πελάδηµα πύλαι κανάχιζον Ὀλύμπου, 

Υ. 181. κατέστραφε εᾱ. ϱ.. 6πι. Ἐα]κ. 

ν. 1995. ἀμφελελιζομένης δά1τι. 

γ. 187. εἶτα λεόντ. 9ἳης Ἰθοθδ6, Οι. 

ν. 189. «μαετεμάιπι ἆθε γος. µετοχμάζοντι: 

ν. 196. εάσσας εἰ. 

14 ες 
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νο ν νο : 

κπὶ Θρασύς ὤκλασε ταῦρος" ἄμοιβαίη δὲ φονγῆες απὶ Όρασυς ω ταῦρος" ἁμοιβαίη δε φονῆες 
σω { / 

ταυροφυῆ «4ιόνυσον ἐμιστύλαντο µαχαίρη. 
τ λ 8. 4 

Ζεὺς δὲ πατὴρ , προτέροιο δαϊζομένου «{ιογύσου, - 
΄ ’ ἵ 

γινώσκων σκιόεντα τύπον δολίοιο κατόπτρου, 
΄ [4 - [4 { .ω 

μητέρα Τιτήνων ἐλάσας ποινήτορι πυρσῷ, 
’ 3 ι4 Γ.. ρω Ζαγρέος εὐκεράοιο κατεκλήῆΐσσε φονῆας 

΄ α ο» Δ 3 / 3 1 / γερτερίῳ πυλεῶχι. καὶ αἰθομένων ἀπὸ δένδρων 
, , / 

Φεομὰ βαρυγομένης ἐπαραίγετο βόστρυχα γαίης. 
ιά Ὕ / 

ἄντολίην ὃ᾽ ἔφλεξε, καὶ αἰθαλόεντι βελέμνῳ 
3/ ; 5 ορ, ; 

αἴῶετο Ἠάκτθιον οὖδας ἑωΐον, ἄἀγχιπόροις δὲ 
, 3 ’ 3 / 2 Γ εΙ πυμασιν ᾿ἀσσυρίοισιν ἐδαίετο Ἀάσπιον νδωρ, 

σω / . , Δ / 

᾿Ιγδῷοί τε τένοντες" ᾿Ερυθραίοιο δὲ κόλπου 
σα) ΄ 2/ ΄ τ ’ 

ἔμπυρα κυµαίνοντος «4ράψ Φερμαίνετο Ἀηρευς. 
Δ / 9 / εοω / ο” καὶ δύσιν ἄντικέλευθον ἓφῷ πρήγιξε κεραυνῷ 

ζ / ς - ιά λ ο” 

Ζεὺς πυρόεις φιλότεκνος" ὑπὸ Ζεφύροιο δὲ ταρσῷ 
ς ) λ ς Δ 3 / ς Δ ολ 

ἥμιδαης σέλας ὑγρὺν ἄπέπτυεν ἑσπερὶς ἄλμη, 
3 ω”. ) ’ ς / λ Δ 3 ο μ 

ἄρμτῷοί τε τέγοντες" ὅμοφλεγέος δὲ καὶ αὐτῆς 
, ’ .. ωω 4 πηγγυµένης πάφλαζε Βορήϊα νῶτα Δαλάσσης. 

Δ το ΄ / ς Δ / 3 ο καὶ Νοτίου νιφόεσσαν ὑπὸ κλίσιν αἴἰγοκερῆος 
΄ ς τς ο Ν γης» Ε] { Φερμοτέρῳ σπινῦῖρι μεσημβρινὸς ἔζεεν ἀγκωγ. 

καὶ διεροῖς βλεφάροις ποταμήϊα δάκρυα λείῥων, 

ν. 204. ἁμοιβαῖοι δὲ φονῆξ εᾱ. Ῥτ. ἁμοιβαῖοι δ. φονῆες Ἐαὶκ. 

ὧν ο, 5. Υ. 5. ἐμιστύλλαντο εἁ!τι. 

γ. 21ο. αἰθερίῳπ. οὐ. επιειά. Όμμ. ρταείειοα Ταρταρίῳ Ῥτο- 

Ῥο0μΘΗΡ, 

γ. 915. Ἰνδῶοι οτι. 

γ. 216. ἔμπυρος κυμαίν. εᾱ. ϱε. ετα. Εο]κ. 

γ. 320. ἄρκιῶοι εί, 

ν. 222. νιφύεσσας εᾱ. ρε. Ῥιφόεσσαν νοὶ νιφόεντος εοπ. Εαὶ. 

τα Ἰαρει ε, 2. 96ά ζοῖ, Ῥταεδίατείι φλογύεσσαν --- κλ. 
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Ε {ΤΟΝΥΣΙΑΚΩΟΝ ΣΤ. 7 145 
. : [ή / 

ἼΩχεανος Λιτάνευε, χέων ἱπετήσιον ὕδωρ. 
! κ / Γ.. . 

Ζευς δὲ χόλον πρήηῦνε' βαρυνομένην δὲ κεραυνῷ 

γαΐαν ἰδὼν , ἑλέαιρε, καὶ ή6θελεν ἵδατι νίιαι 
/ / |) ς 

λύματα τεφρήεντα καὶ ἔμπυρον, ἕλκος ἀρούρης. 
δι. ” / ς 

Καὶ τότε γαῖαν ἅπασαν ἐπέκλυσεν ὑ:τιος Δεύς;' 
/ ε/ ή 

πυκνώσας νεφέεσσιν ὅλον πύλον' οὐρανίη γὰρ 
’ [ή , 

βρονταίοις πατάγοισι 4ιὸς µυκήσατο σάλπιγξ: 
τα Π ς { / πα. / / 
ἀστέρες οππὀτε πάντες ἓγὶ σφετέροισι µελαθροις 

΄ /{ Ξ ι 3 λ { , κεκριµέγου δρόµον εἴχον, ἐπεὶ τετράζυγυ δίφρῳ 

᾿Ἠέλιος σελάγιζε λεοντείων ἐπὶ νώτω», 
Γ- π ς 5 { / ἱππεύων ἑὺν οἴκον: ἐπιτροχόωσα δὲ δίφρῳ 

, ω { λ λ σω κ’ [ι . 

καρκίνον ὀκταπόδην, τριφυὴς κυκλοῦτο Σελήνη" 
' ἁ νο τν ας 9 / ΕΡΜΗ καὶ δροσερὴν ὑπὸ πέζαν ἰσημερίῳ παρὰ κύκλῳ 
/ . { « ΄ 

Κύπρις, ἀπὸ κριοῖο µεταστήσασά κεραίης, 
3 1 / εί 2 / τν » / . 

εἰαρινὸν δόµον εἶχεν, ἀχείμονα ταῦρον Ὀλύμπου : 
/ / / ς πω 

γείτων ὃ᾽ ᾿Ηελίοιο, προάγγελον ἵστοβοῆος 
/ Χ. / ζ τν σκορπίον εἶχεν 4ρης, μετρούμενον αἴθοπι ταύρῳ) 
- / , / δόχµιος ἀντικέλευθον ὀπιπεύων ᾿ἀφροδίτην : 

ῃ / /{ σφ/ μαὶ τελέων Λλυκάβαντα, δυωδεκάµηνος ὁδίτης, 
3 / 9 / 3 / 3 { , ἰχθυύας ἀστερόεντάς ἐπέτρεχεν ἀκρόνυχος Ζεύς, 

δεξιτερὴν τρίπλευρον ἔχων ἑλικώδεα Ἰήνην : 
| 4 λές σω / 3 ς-ϕ 

καὶ ἸἈρύνος ὀμβρια νῶτα διέστιχεν αἰγοκερῆος; 

. 

ν. 326. Ἐοτῖ. µαραινοµένην. οξ. 311. 

γ. 254. λεωνείων εἰ. Ρε, 6πι, Ἐαλς, 

γ. 208. μετεστηνῖα φοτἱροπάια {μἱ96, ορἰπαίας εθί Ου. τ, 8. 
ταῦρος εἀ]τι. 

. 345. µήτρην» εἰ, ρε, µίτρην εᾱ, 3. ο οομά. Ῥα]ῑς, ποδίνυν Ἱ- 
γεμί Όσα]. 

7οἵ. ἴ, κ 



146 ΝΟΝΝΟΤ 
, .. { , 3 Δ λ ρω φέγγεῖ παχγήεντι διάῤροχος: ἀμφὶ δὲ φαιδρῇ 

παρθενικὴ πτερύγεσσιν ἔην ὑψούμενος “Εορμῆς, 

ὕττι «ίκην δόµον εἴχε δικασπόλος. ἑπταπόρου δὲ 

950 αἰθέρος ὑδατύεντες ἀνωίχθησαν ὀχῆες, 

Ζηνὸς ἐπομβρήσαντος" ἐριφλοίσβοιο δὲ κόλπου 

προυνοῖς πλειοτέροισιν ἐμυκήσαντο χαράδραι" 

ὑδρηλαὺ δὲ «Φύγατρες ἀποσπάδες «2κεανοῖο, 

λίμναι ἐκουφί-οτο, καὶ πηέρι νέρτερον ὕδωρ 
Δ 3. σω 3 ΄”, 3 ω 

κρουνοὶ ἄκοντιστῆρες ἀγέβλυον «λκεανοῖο. ἵν οι] ι 

η Δ « /{ -» 3 { Δ ε / 

καὶ σκοπιαὶ ῥαδάμιζον: ὀρεσσιχύτῳ δὲ ῥεέθρῳ 
ῃ ον) 3 / ” ω 

διψαλέαι ποταμηδὀν ἐμοσμύροντο κολῶναι. 
η ’ ”/ ς / ΄ 

ὑψώθη δὲ Δάλασσα, καὶ εἰς ὄρος ὑψόθι λόγχμης 
τ ... { » / 5 ’ Ν { 

Νηρεῖδες γεγάασι Ορειάδες. ἆ μέγα δειλη, 
1 3 ’ . ’ ’ 5) ιά 

280 χεροῖν ἀπειρήτοισιν ἐνήχειο παρθένος Ηχω, 

ἀρχαίης φόρον αλλον ἀμειβομένη περὶ µίτυης, 

µήποτε, Ιᾶνα φυγοῦσα, Ποσειδάωνι µιγείη- 
ή, . 2 ν  ς , 

ποντοπόροι δὲ λέοντες ἀήθεος ἔνδυθι πέτρης 
/ ο μες ό σα χερσαίων ἐχόρευον ἐνὺ σπήλυγγι λεόντων 

ἳ ’ Π ὃ ΄ 1 Γα 

205 µυδαλέυις µελέεσσι" χαραδραίῳ ὃ᾽ ἐνὶ κολπῳ 
1 ΛΑ, ς ’ ’ σα / 

εἰναλίῳ δελφῖνι συνήντετο πάπρος ὄλήτης. 

καὶ ξυνοῖς ῥφοδίοισιν ὀρεσσιχύτου νιφετοῖο 
σ 9 , 1 / - / ν 

ὤῆρες ἐναυτίλλοντο σὺν ἰχδύσιν" εἱλικόεις δὲ 

πούλυπος οὐρεσίφοιτος ἐπεσκίρτησε λαγωῷ- 
Ν ΄ ς Δ λα/ κ] 370 καὶ διεροὶ Ἠρίτωνες ὑπὸ σφυρὰ φωλάδος ὅλης, 

γ. 247. Λλαχνήεντι εί. ν. 5. παρθεχικης εἰ. Ῥν. ααοά «015. 

Έα. 

ν. 9250, ὑδατόεντος --- ὀχῆος εᾱ. ϱτ. ιπάε Ταἰκ. ὑδατόεντος --- 

ὀχῆες ἵπ ο. 2. 
γ- 300. γεγάασσι» θὰ. 2. ν.δ. ἀποιρήτοισιν εᾱ. Ῥν. επι. Ἐαΐῑς, 

γ. 2607. ῥοῦίοισι ε. 2. 
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{ : Γι. ΄ 

ἔγχλοον αἲθύσσοντες ἐπ ἰξύὶ δίπτυγον οὐρην, 
’ / / 

Τ]ανὸς ὀβεσσάύλοισιν ἐνεκρύπτοντο µελάθροις, 
͵ ὼ ; ΄ / 

σύμπλοον Περίοισιν ἐπιτρέψαντες ἄήταις 
) / 9ν. { 3 ”. 

στικτὴν ἠθάδα κόχλον: ἐν εὐὔδρῳ δὲ κολώνη 
; / [ 

ΤΙανὺ φιλοσχοπέλῳ µετανάστιος ἤντετο Νηρεύς, 
/ / ; 3 ἤ 

µυδαλέην σύριγγα διαπλωουσαν ἑάσας 
, λ / , ι 

καὺ παέτης πετραῖος, ὄρος μετὰ πόντον ἀμείβων, 
9 / ; εή ς ΄ / 3 ρω 

ἰκμαλέον σπέος εἶχεν, ὑπωροφίης δόµον ᾿Ηχοῦς. 
σω ό σω Ε) / / 

καὶ διερῷ τότε φῶτες ἀγοιδαίγοντες ὀλέδρῳ, 

ὕδασι τυμβεύοντο" πολὺς δέ τις ἄλλος ἔπ᾽ ἄλλῳ 
; Π ΄ ς σω 

πλωετὸ, Μυματὀεντι γέκυς πεφορηµέγος ὀλκῷ. 
κ ; / η. -- 

καὶ νιφετῷ κελάδοντι κεχηνὀτος ον ῷερεῶνος 
Δ ον λ , Δ : Ε / «{ 

χαχδὸν ἀπὸ σκοπέλοιο πιὼν ὀρεσίδρομον ὕδωρ, 
ω / , { ς ς. / ει ἔνηρ 

πῖπτε λέων, πέσε κάπρος. ὑμοζεύκτῳ δὲ ῥεέθρῳ. 
Εὸ 5 ζω ώ μ ς{ ς/ ΄ 

λίμναι ὅὁμοῦ ποταμοῖσι, 4ιὸς ῥόο0ς, ὕδατα πάντα 
Ε] / ; λ 3 ο λ / ον 
ἀλλήλοις κεκέραστο, καὶ εἴν ἓνὶ τέσσαρες αὐραι 

/ { π/ / 

συμμιγέων ἀνέμων ἐπεμάστιον ἄκριτον ὕδωρ. 
/ οσο λα ” 

καὶ διερην χθύνα πᾶσαν ἰδὼν ὑπὸ μείζον παλμῷ 
ου 9 ουν . , ΐ 3/ 

μῦθον ἀπειλητῆρυ τινασσοµένην «Ίιὸς ὄμβρῳ, 
4 3 ΄ ςλ λος Ε) / ποντιος Ἐγνοσίγαιος ἕὴν ἔθριψεν ἄκωκην, 

Ε) { ΄ ” 3 / / ἀσχαλόων, τίνα γαῖαν ἀνοχλίσσειε τοιαίνη. 

Νηρείδων δὲ φάλαγγες ἐπέπλεον ὄβρομον ὕδωρ 

γ. 270. ἠν τότε 6411. θιιοµά, Όμ. γ. 56. ἑάσσας 11. 
ν. 278. ὑποθῥοφίης οά1ι. 

γ. 286. ἐν ἑγὶ εἰ. ϱν. οἵι. Εα]ῑκ.] 

γ. 380. μῦθον ἄπ. τινασσοµένη εᾱ. ϱτ. μύθφ --- τινασσοµένην 
εᾱ. 2. 6 οομΙ. Ἐα]κ. μῦθον ἅπ. κερασσόµενος ἴθαι. Υ. Ὦ. αρ. Υ]- 
1οἱς. Ῥατυπη αρῖο. 

γ. 301. ἀνοχλίσειε τριαίνη οᾱ. ϱε. εἶι. Έα. ἵνα γαΐαν τουιαγῖτ 

Υ- Ὁ. αρ. ὙἨ]οία, ν. 4, ἄβροχον εδ1τι. 

Κ 2 
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ΝΟΝΝΟΤ ν 

λἎ οὀ / ων δὲ κ) οσο ἕ ε Δ ες, 

καὶ χλοερῆς Θέτιν εἶχεν ἐπ᾽ ἰξύος ὑγρὺς ὁδίτης, 
’ ΄ 

Τρίτων εὐρυγέγειος" ἐπ ἰχθυύεντι δὲ νώτῳ 
/ ο: { 3 ώ} το ς. 

πομπίλον Ίνιοχευεν ἔν ηΠέρι φοιτὰς 4γαυη 
ν ῃ ς / , Π ς κ 

καὶ λόφον ὑδατόεντι φέρων κυκλούμµενον ὀλκῷ, 
Ξ / ΄ , 

«4ωρίδα κουφίζων, µετανάστιος ἔτρεχε δελφίς, 
[ή , { 

καὶ βυθίη φάλαινα, περισκαίρουσα κολώναις, 
/ ν/ ; α/ , 

πλάζετο, μαστεύουσα χαμευνάδος ἄντρα Λεαίνης. 
/ ; 

Καὶ τότε κυµατόὀεσσαν ἰδὼν ὑπὸ γείτογα πέτρην 
τ / / / φηχομένην 1᾽αλάτειαν, ἄγίαχε µυδαλέος Πάν" 

ο / / [ή 

ΠΠ φέρει, Γαλάτεια, δι οὔρεςς ἀντὶ Ναλάσσης ; 
᾽ / Γ Ξ . , 3 κ.” 

μὴ τάχα µαστεύεις ἐρατὴν Κύκλωπος ἄοιδην; 
/ / ΄ ; κά 

πρὸς Παφίης, λίτομαί σε, καὶ ὑμετέρου Πολυφηµμου, 
1 { .ω η ει. 3 . / μὴ κρύψης, δεδανῖα βαρὺν πόθον , εἰ παρὰ πέτραις 

/ Ὀθή 3 1 το. , 9 , 

φηχοµένην ἐνόησας ἐμὴν ὀρεσίδροιιον Ηχώ. 
5 ο Ε - α/ δν ης ΄ 

ἢ ῥά σοι ἴσον ἔχει διερὸν δρύµον; η ῥα καὶ αὐτὴ, 

ἑζομένη δελφῖνι Δαλασσαίης ἀφροδίτης, 
5 ’ 3 ’ 3 Δ , 3 / 

ὡς Θέτις ἀκρήδεμνος ἐμὴ γαυτίλλεται Ηχω; 
΄ ’ ἷά ; 

δείδια, μή μι ὄρινε δυςάντεα κύματα πόντου” 
ὃ ιδ , « . ώ { ας δν οι οελ / ὃ λ/; 
είδα, μή μιν ἔκευθε μέγας ὅόος" ὣς ἄρα δειλη 

/ { η , 

ἄστατος ἓν πελάγεσσι µετ οἴρεα κύματα ῥαΐνει" 
«/ ’ / ς ϱ λ 3 / 

Ἡ ποτε πετρήεσσα φανήσεται ὑδριὰς Ηχω. 
/ α/ / ον ς. 

ἀλλὰ τεὺν Πολύφημον ἔα βραδύν: ἡν ἐθελήσης, 
- Ξ 7 / ; 

αὐτὸς ἐμοῖς ὤμοισιν ἄερτάζων σε σαώσω. 
3; ’ «/ η] 3 ιά 

οὗ µε κατακλύζει κελάδων ῥόος". ἣν ἐθελήσω, 
3 3 / 9 / 3 1/ ἴχνεσιν αἰγείοισιν ἐλεύσομαν εἲς πύλον ἄστρωγ. 

ν. 2060. φύρων οᾱ. Ῥε. επι, Ἐαλ, 
γ. 208. φάλλαινα εἀᾱ. ΟΙΠΗΘΒ. 

γ. 502. πῆ εᾱ. 2, 

γ. 517. ἐγείοισιν εᾱ. ϱι. ἐγγείοισιν ἰεπίαραί (αατ. Ἀορίττπα ἆε- 

ἀῑι Ρας, απάε {πι ε, 1. 16. 



--- 2 

290 

φαδ 

220 

φό5δ 

24ο 

4ΤΟΝΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤ. 7]. τη 
/ , 

ως φαµένῳ Γαλάτεια τόσην ἀγτίαχε φωνῆν' 
΄ .) 3 / ’ ό 

ΤΙὰν φίλε, σὴν ἀνάειρε δι οἴδματος ἄπληον ᾿Ηχω 
/ / Φόοέ / ά Ε) 4 ΄ ῤ μή µε µάτην ἐρέεινε, τί σήμερον ἔνδαδε ῥαΐνω 

1/ 3 λ / στ ς / ς/ / 

ἄλλον ἐμοὺ πλόον εὗρεν ὑπέρτερον υέτιος Ζευς. 
Ν Λ [ή . -ω η) / ε) ’ έ 

καὶ γλυκερήν περ ἐοῦσαν ἔα Κύκλωπος ἄοιδην 
/ λ οὐκέτι µαστεύω Σικελὴν ἅλα: τοσσατίου γὰρ 

3/ -ω Ε] { τάρβος ἔχω φιφετοῖο, καὶ οὖκ ἀλέγω ΠΠολυφημου. ι 
ᾱ, ς ; Δ [ά Εϊπε" καὶ ὑγροπόροιο παρήλυθε Πανὺς ἔναύλους. 

πυκνὰ δὲ κυµαίνοντος ἀμαιμακέτου γιφετοῖο, 
ο / ο οω Ὕ/. ς { ὼ/ 3 λ 

πᾶσα πόλις, πᾶς δῆμος ἔην ῥόος οὐδέ τις ἂγκὼν 
2/ 5 .) 4 1/ / πα 1ο 3/ 

ἄβροχος ην, οὐ γυμγὺς ἔην λόφος, οὐ ῥίον Ὅσσης, 
3. 2/ ἳ 1 / οὐ τότε ΤΓήλιον ἄκρον" ὑπὸ τριλόφῳ δὲ κολώνη 

Τυρσηνὸς κελάδησεν: ἱμασσομένοιο δὲ πόγτου 

᾿4δριάδες Σικελοῖσιν ἐρόγθεον ὥδασι πέτραι 
9 ο ς / 3 / / ὀμβρηροῖς ῥοθίοισιν. ἐν Περίῃ δὲ κελεύθῳ 

μαρμαρυγαὶ Φαέθοντος ἐδηλύνοντο ῥεέθροις" 

ζώνη ὃ᾽ ἑβδομάτη χθαμαλῆς ὑπὲρ ἄντυγα πέζης 
ο / { 

κύμασιν ἠλιῤάτοισι σέλας φψύξασα, Σελήνη 
/ λα ’ 3 { µυδαλέων ἀγέκοψε λελουμένον αὐχένα ταύρων" 

9 / Δ { / 3/ ς/ 

ἄστραίη δὲ φάλαγγι µεμιγμένον ὄμβριον ὕδωρ 

λΛευκοτέρην ποίησε γαλαξαίην ὕτυν ἀφρῷ- 
/ ς { { Καὶ ῥοθίῳ γονόεττι χέων ἑπτάστομον ὕδωᾳ 

"ἀλφειῷ δυεέρωτι συνήντετο Νεῖλος ἄλήτης" 

ν. 525. ποσσατίον θᾱ. Ῥχ. τοσσάτιον ος. 3. 

γ. 951. ὕδατι π. ὀμβρηρεῖ εᾱ. ϱτ. οτι. Εαϊκ, πια]ο ἰ8ΠἱθΙ ἐρό- 
χῶιον 5ογΊρεις. 

ν. 554. 9. ζώνη δ᾽ ἑβδομάτη -- ψύξασα σελήνῃ νυὶβρο. δίμθ 
πεπδα, αϊ νἰάείαν. Όττο, εἴαιι Ἠἰοᾶσπα. 

ν. 55ο. ῥοθίων εᾱ. ϱν. ᾿Ειπειά, εᾱ, 2. εκ πομίο (αμίειᾶ. 

. 
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-- ’ 3/ 3 

ὧν ὃ μὲν εὐκάρποιο δι αὔλακος ή θελεν ἔρπειν, 
’ 3 { { / { 8 

τέρπων ἰκμαλέοισι φιλήμασι διψάδα νύμφην 
[3 Δ πὃ ’ ’ , 

ὃς δὲ παραϊΐξας προτέρην ὁδὸν ἠθάδος ὄγρης, 
Δ ή 

ἀχνύμενος πεφόρητο" συγερπύζοντα δὲ λεύσσων 
Ξ / ; : ; 

1Πύραμον ἵμερόεντα, τόσην ἄγενείκατο φωνήν: 
- ς /9. ’ ιά 

Νεῖλε, τί κεν ῥέξαιμι καλυπτοµένης 4ρεθούσης; 
; ’ / 

ΤΤύραμε, τί σπεύδεις; τίνι κάλλιπες ἠθάδα Θίσβην; 
κ. ; 1! / ῃ Μ ὄλβιος Εθφρητης, ὅτι μὴ λάχε κέντρον Ερωτων. 

- / 4 ζῆλον ἔχω καὶ δεῖμα μεμιγμένον" ὑδατόεις γὰρ 
ια σω ΄ / ΄ / ἱμερτῇ παρίαυε τάχα Νρονίδης ᾿4ρεῦούση. 

΄ Χ οω Δ { ΄ δείδια, μὴ προχοῇσι τεὴν νυμφεύσατο Θίσβην. 
/ 3 - ’ ς , 3; 

Ἰ]ύραμος, 4λφειοῖο παραίφασις, ἡμέας ἄμφω 
Δ 3/ 3/ ε/ / Ξ οὗ «ιὸς ὄὀμβρος ὄρινεν, ὅσον βέλος ᾽4φρογενείης. 

«/; 4 / / ν ἔσπεό µοι φιλέοντι' Συρηκοσίης ὃ᾽ 4ρεῦούσης 
5, ; 4 / ; 

ἴχνια µαστευσω, σὺ δὲ, ΙΠύραιμε, δίζεο Θίσβην. 
.] - ε/{ ο [α / 

ἀλλ᾽, ἐρέεις, ὅτι γαῖα τινάσσεται, ὅττι χαλέπτει 
ε.] ολ ε{ 9. (λ [ή ε/! . Δ 9ν αν 

οὐρανὸς, Όττι Φάλασσα βιάζεται, Όττι καὶ αὐτὸς 
νο” ἆλι ῃ « / Εὶ , 
ἅπλοος ἄφριόωντι ῥόῳφ κυμαίνεται αἲθηρ" 

οὔκ ἀλέγω νιφετοῖο µεμηχότος.  ἆ μέγα Φδαῦμα" 
3 / λ ν/ ς/ / / , 

αἰθομένην «4ἄιὸς ομβρος Όλην γΦόνα καὶ φλόγα πὀγτου 
ω Δ / . 

καὶ ποταμοὺς ἐκάθηρεν' ἄπ᾿ ᾿4λφειοῖο δὲ µούνου 
. Ν λ , - π/ 5 Π ωΏω 

οὐτιδανὸν Παφίης οὐκ ἔσβεσεν ἁἅπτόμενον πῦρ. 
πρ , { 4 ε] / ἔμπης, εἰ κλονέει µε τὀσος ῥύος, εἰ πυρὺ πάμνων 

ν. 245. ἄγρου πα] τεηίαραϊ Όσ. 

γ. 547. {οτι πῇ σπεύδ. 

γ. 540. ἔχων οἁΐτι. Ππποιῖπα ου αμίεερά{. 

ν. 502. ἡμέες Βλοάομη, . 

ν. 54, µοι Φαέθοντι εὐῖ. ααοά πον {πΙεΙρο. 
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1 ο τω ααε 11 / τ/ κ ΝΝ 
βαιὸν ἐμῆς ὀδύνης πέλε φάρµακον, ὅττυ καὶ αὐιὸς 

/{ / 505 πλάζεται ἀβρὸς “ἄδωνις, ἀγιάζων "φροδίτην. 
σω αχ’ / ΄ / 

Οὕπω μῦθος ἔληγε, φόβος ὃ᾽ ἐβιήσατο φωνήν µ » μ 
4 ἴ ; / ς { ε) 9. 

καὺ τότε 4ευκαλίων, περόων ὕψυύυμενον ὕδωρ, 
/ π ) / ω / 

ναυτίλος ἠν ἀκίχητος, ἔχων πιλὀον Περοφοίτην 
/ / 2/ ε/ 

καὶ στόλος αὐτοκέλευῦος ἀτέρμονος ἄμμορος ὅρμου 
/ 3 / ῃ « ὃ /{ - «/{ 

ὅ7ο Λλάργαπος αὐτοπύροιο κατέγραφε δύθτιφον ὕδωρ. 
/ , , 4 ) πο 

καί γύ κε κόσμος ἄκόσμος ἐγύνετο, καί νύὐ κεν αγδρῶν 
α/ ε ν σ [ / ή, 

ἄσπορον .«Ἱρμονίην ἄνελυσατο πάντροφος ων" 
σα Ά / ς / ο. / 

ἀλλὰ 4ιὸς ζαθέοις ὑπὸ νεύμασι ΙΚυανοχαίτης 
σω / { ε) 3 ΄ , 

Θεσσαλικοῦ σκοπέλοιο μεσύμφαλον ἄκρον ἀράξας, | Ἡ 
; ἃ , έ 

ὤ75 γειοτόμῳ τριόδοντι διέσχισε, καὶ διὰ µέσσου 
« οσο / / κ... 

ῥηγνυμένου πρηῶνος ἐχάζετο µάρμαρον ὕδωρ, 

καὶ χύσιν ὑψικέλευῦον ἀπωσαμένη νιφετοῖο, 

γαΐα φάνη παλίνορσος: ἐλαυνομένων δὲ ϱεέθρων 
3 ου ο / ας 

εἰς βυὐίους κευὐμῶνας, ἐγυμνωύησαν ἐρίπναι. 

ὤβδο καὶ χδογὸς ὑγρὰ μέτωπα, χέων πολυδίψιον αἴγλην, 
/ « / 

᾿Ηέλιος ξήραινε" ποαχυνοµένων δὲ ῥοάων 
/ ω 3 { οᾳ ἀδερμοτέραις ἀκτῖσιν ἐχερσωθη πάλιν ἱλύς, 

οἷα πάρος. βροτέη δὲ τετυγµένα µείζονε τέχνη 
3/ ο 3 / , ἄστεα λαϊνέοισιν ἐνεστήριχτο Φειμέθλοις : 

ὤδδ δωµήθη δὲ µέλαθρα: φεοκτίστων δὲ πολήων 

γ. 5060. δὲ βιήσατο εά(μ,. Ἐπιθιά, Ἠδτιπαπη, Όχρῃ. Ρ. 6060. 

ν. ὅπο. δύγνιφον εἀῑι. ἸΝοβίς, οοµ{. Εαῖῖς, 

γ. 579. ζαθέου εὐι. οομίτα Ν. αδιπι, Εκιοιᾶ, ἰαα Ἡ]οάοια. 

γ. τά, ἄκρον ἑλίξας οὐ[ι. Ἐππαια, Όαμ. ΑΠογΗι θμἶα ἀθίῖο- 
γαι Εαΐκ. ο οοπῇ. ουτ ἴπ 004. οδδεί ...ξας, Ῥταθίονεα οομἠἱοίθυθ 

ῥήξας (εκει. οδί ῥύξας) οοπίτα Νοιά ΥΘΙδΙΙΗ, 
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ἀρτιγόνοις µερόπεσσι’ ἐρυμνώθησαν ἄγυιαί. 

καὶ φύσις ἂψ ἐγέλασσε' συνιπταµένων δὲ θυέλλωις 

ὀρνίθων πτερύγεσσιν ἐρετμώθη πάλιν ἀήρ. - 

ν. 586. εγυμνώθησαν οί. αποά Οµµ, Νοππο γίο γεχΗῖ, 
επυχνώθησαν ἨἩλοάοπι. ν. 8. ὀψὲ τάᾶλασσε αετ. ερτεορίεο α Οι. 
οιιοπά. ἄψε τάλασσε ἵαπφιιαπι επιθμάαῖο ρα Ὑάτο Ὦ. αρ. 

γη]οίς. αιῖ ἂψ ετάλ. θιπι γο]ιίδεο ριίαί. 

ν. υἷτ. ἀνὴρ εἰ, ϱι. ϱ 0ο. 6ππ. Εαὶκ. εἰ ε ἐοπῖθςτ, (αΗ1. 



ΝΟΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΠΟΛΙΤΟΊΥ 

Αν δι δις σα ο, δι  Ν 

ΕΒΔΟΜΟ Ν. 



. Ἔ πολιὴν 4ιῶ Ἠλο ς 

| 8) Ἂλννο ο τω ὄον 4ιὸ ο καν σα. 

τοῦ τομφ {. νε 
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Ν ΩΝΝ ο Τ 

ΤΝ ο ο ο ΡΜ παρ πι 

Ζ. 

14δη δ᾽ ἀενάοιο βίου παλιναυξέ καρπῷ, 

ἄρσενα «ηλυτέρη. γόγιµον σπόρον αὔλακι µίξας, 

ἄσπορον ἤροσε κόσμον Έρως, φιλότητος ἀροτρεύς" 

καὶ φύσις ἐθῥίζωτο, τιθηνήτειρα γενέθλης, 

καὶ χΦονὺ πῦρ κεράσασα, καὶ Πέρι σύμπλοκον ὕδωρ, 

ἄνδρομέην µόρφωσε γονὴν τετράζυγι δεσμῷ. 

ἀλλὰ βίον µερόπων ἑτερότροπος εἶχεν ἀνίη, 

ἀρχόμενον καμάτοιο καὶ οὗ Λήγοντα µερίµνης. 

καὶ ιν παμµεδέοντι δυηπαθέων γένος ἀνδρῶν 

ἄμμορον εὐφροσύνης ἐπεδείκνυε σύντροφος άἰώγ: 

οὕπω γὰρ τοκετοῖο Λεχωία νήματα Λλύσας, 

Ῥάκχον ἀνηκόντιζε πατὴρ ἐγκύμονι μηρῷ, 

ἀνδρομέης ἄμπαυμα µεληδύνος. οὗ τότε Λοιβὴ 

Περίους ἐμέθυσσε πύρους εὐώδεὶ καπνῷ 

οἰνοβαφής: στεφάνους δὲ Φεῶν λειμωνίδι ποίὴ 

Φυγατέρες λυκάβαντος ἀτερπέες ἔπλεκον πωραι" 

οἴνου γὰρ. χρέος ἠεν: ἀβακχεύτου δὲ χορείης ' 

γ. 5. εν χθονὺ εα(ε. ἌΤδουμη (418, 
ν. τά. ἐμέθυσε εᾱ. ϱν. α Τα], 611. 
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- 3 ΝΟΝΝΟΧΥ 

ς λ θε ΒΡΕ ) ΄ 3 / ἃ 

Πμιτελὴς ἀνόνητος ἔην χάρις: ἄγρομένων γὰρ 
π{ ο ση ε/ ’ 3. . 

ὄμματα μοῦνον ἐδελγεν, ὅτε στροφάδεσσιν ἐρωαῖς 
΄, Ἀ ΄ , ω 

ὀρχηστὴρ πολυκυκλος ἑλίσσετο λαίλαπι ταρσῶν, 
[ή πω δ/ τό 2 { ΄ ας 

γεύματα μῦθον ἔχων, παλάμην στόμα, δάκτυλα φωνήν. 
1 / [ Αα ῃ . 

4λλὰ 4ιὸς πετάσας ἐπὶ γουνασι Λευκάδα χαίτην, 
/ α/ ῶτ / 

Αἰὼν ποικιλόµορφος, ἔχων κληϊδα γενέθλης, 
5 ον τὰ 3 ε Ν ς / 
ἱκεσίης ὀρέγων κεχαλασµένον ὀλκὸν ὑπηνης, 
- ’ λ ΄ 

εἴχε λιτάς' δαπέδῳ δὲ καθελκομένοιο καρήτου 
3 ο ; ἐϱ)] ς / [ « ερ 
ἑκταοιῃν ευλιψε οὔχιν κυοτουµενος αυχην- 

3 η δὺ αν 9 λ ζ, : 3 / ρ - , 

καὶ, ποδὸς ὀκλάζογτος, ἀτέρμονα χεῖρα τιταίνων, 
ο) ’ { ’ 3 .ς / 

ἄεγάου ῥιότοιο γέρων ἐφθέγξατο ποιµήν᾿ 
ο, ού λ 1 / . ” ; 

Ζεὺ ἄνα , καὶ σὺ δύκευε κατηφέος ἄλγεα κόσμου" 
- ς ’ ια, ω «/ ./ 3 [ή 

οὐχ ὁράας, ὅτι γαῖαν Όλην οἴστρησεν Ἔνυω, 
ε/ 3 ή λ ’ ά «! 

ὥριον ἁμώωσα ταχὺν φὔιμένης στάχυν ἥβης:; 
σα; α ερ - / 5] ς«/ ο 

οὕπω λείψανα κεῖνα παρήλυῦεν, εξ ὅτε φωτῶν 
σαν , / λ ο) ; ε/ 3) 

ἔκλυσας. ἔθνεα πάντα, καὶ Περίου ῥύος ὄμβρου 
”/ / / . : 
Πέρα κυµαίχων ἐπεπάφλασε γείτονι Μήνη. 

’ ο] [ή { , τ 3 [ιά 

χαιρέτω ὠκυμόρων µερόπων βίος, ὧν ἐπὶ πότμῳ 

οὐραγίους οἴηκας αἀναίνομαι. οὐκ ἔτι κόσμου 
: ; / 3/3 3 , 

πεῖσια κυῤερνήσω" µεκάρων δέ τις ἄλλος ἀρείων 
΄ ιά / 

πηδάλιον βιότοιο παλιγνύστοιο δεχέσθω" 
ζλλ 3. οσο 3 , ο ψ ὃ { 4 3 Φὲς λ 

ἄλλος ἐμῶν ἐτέων ἐχέτω δρομον' αἰνοπαθὲς γαρ 
3 ’ 3 9 λ λ / / τ. 3 ὃ πω 

οἰκτείρων ἐμόγησα πολυτλήτων γένος ἀγδρῶν. 
”. Ε] / ω ε/{ { ΄ 

ἄρκιον οὐ πέλε γῆθας, Όπερ γεύτητα µαραίνει, 

γ. 18. ἄγρομένῳ γὰρ εἁΙτ. ἄγρονόμῳ Β]οάοπι. 
ν. 29. ἐπιγουνίδα εαία. Μαι. Οσπ. ἵτα, αἲ ἀοάίπιας. ἐπὶ γουνίδε 

τομίαραι . Ὁ. αρ. ὙΠ]οίς. 

γ. 36. ἆθ κἰποθτ]ίαίο Ἠιήίας νθτδιις ἁπρίίο: απ ἐλέλιξε δ.» 

ν. 20. γαὲ σ. Όι, δοηραϊϊ. δόκευσε γΙήνπα ΙΥροΡτ. 4. 2. 011. 
Ῥεμγαί. αἆ ΆΤμς. Ρ. 236. 

ν. ὃι. ἁμώουσα εἀδι, Ἐπι. ἰαπι Ἡλοάοπι. ταχὺ φῦιμ. Υ. Ὦ. 
3ρ. Ὁ1]οἱ», εἰ (ση. 
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.] ΄ [ή [ή ; 5 

καὶ βραδὺν ἄνδρα τίθησι κάτω νεύοντα καρήνῳ, 
{ πω ΄ 

κυφὺς ὅτε τροµεθῆσυ περισσοπόδεσσοι πορείαις 
3 ΄ ι4 ον ΄ 

γηροκόμῳ ῥαρύγουνος ἐρείδεται ἠδέι ῥάκτρῳ' 
/ ΄ { 

ἄρκιος οὐ πέλε πότµος, ὃς ἔκρυφε πολλάκι «9η 
’ { / / φυμφίον ἀρτιχόρευτον, ὁμόστολον ἥλικι νύμφη, 
{ 9 / /{ 

συζυγίης ἀλύτοιο φερέφβια πείσµατα λύσας. 
» Δ ς μις / /{ στ λ , 

οἶδα μὲν, ὡς ἐρόεις πέλεται γάμος, ἡχι λιγαίνεν 

ΤΙανιάδος σύριγγος ὁμόθροος αὐλὸς ᾿4δήνης: 
/ - 3/ /! Γ 4 ο 

ϱο ἔμπης, ποῖον ὄνειαρ, Ότι ζυγίῳ περὰ παστῷ 

55 

θο 

ιά { 1) ΄ 

ἑπτατόνου φόρμιγγος ἀράσσεται ὀρῦιος Ίχω; 
, απ .Η 

πηκτίδες οὐ λύουσι µεληδόνας. ἀλλὰ καὶ αὐτοφ 
μ δί σα ὔ ἳ Ἐ ς] ’ { 
πυμφιδίην ἄχόρευτος Έρως ἀπεσείσατο πευκην, 

τερπωλῆς χατέοντας ὀπιπεύων ὑμεναίους. 

ἀλλὰ πολυκµήτων µερόπων ἐπίληθον ἀνίης 
{ 3ωε/ς [ιά ῶ ’ ῃ 

φάρµακον ἐθῥίζωσε βιοσσόον" οὐράνιον γάρ 
3 3/ / » / Ω. / ως 

οὐκ ὄφελέν ποτε κεϊνο πίῶου κρήδεµνον ἀνοῖξαυ 

ἀγδράσι Πανδωρη γλυκερὸν κακόν. ἀλλὰ καὶ αὐτὸς 

ἄνδρομέης κακότητος ἐπαίτιος ἐστὶ Προμηθεύς, 
συ { ε] / ε) 

ὃς μογερῶν µερόπων ἐπικήδεται: ἀρχεκάκου γὰρ 
: | 

ἄντὺ πυρὸς γλυκὺ νέκταρ, ὅπερ µακάρων φρένα τέρπει, 

κλέψαι μᾶλλον ὄφελλε, καὶ ἀνδράσι δῶρον ὀπάσσαι, 

ὄφρα τεῷ σκεδάσειε ποτῷ µελεδήµατα κόσμου: 

γ. 42. κὔφος εάῑιι. δογίδο κοφὸς οἵώι Αροϊίοπ. Ψ. Ὦ. αρ. Ἠἱ]- 

1οἱ5. αἀποιαρσο ἀῑοίατ. οι κυφὸς, τί θιιθιάανθὶ Δ0ΟΘΗΙΙΗΠΗ, 

Ί.οειι5 ΑΡΟΙΠΟΠ. θδί Ατρον. Ἱ. 674. 

γ. δο. {οτι, ὅτε ζ. 

γ. 66. εἐθῥίξωσε θά. ἐκρίζωσε Οωπ. αἰτίζω σε οομᾶ, Ηθνπιδιι- 
Ἠμδ, Υ. 8. πὺθου εἰ. ϱυ. θα. α Εα]ς, 

γ. 6ο. ἀρχεκάκης γὰρ εἰ. ϱν. αὖ οοᾱ, επιθιᾶ, 

ν. 06. 

γ. 60. τέως κεδάσειε εἀΐπ. ΦΘεῶν σκεδάσειε 1οπίαΏαι τμ, ο. 
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7ο 

δο 

. . 

ΝνονΝνκον 
λ 

3 η . . ; : 
ὀλλὰ λιπων βιότοιο πολυφλοίσβοιο µερίανας, 

α ᾽ / ΄ Ἆ 5 ος , . 

σὰς τελετὰς σχοπίαζε κατηφέας ' ἡ ῥά σε «Δέλγεὶ 
3 ; ο) Ε] / Ε] λ ο] [ή 

ἀσπόγδων Φυέων ἄνεμώλιος ἀτμὸς ἀλήτης ; 
Ως / οιο } / -Εθι 4 μα ο) ὃς φαμένοιο γέροντος, ἐπὺ χρόνον ἔμφρονι σιγῇ 

ου ςλ οὴ ... 3 / / { μῆτιν ἕῆν ἑλέλιζεν ἀτέρμονα µητίετα Ζεύς, 
ὰ λ ς πω Β] , η Δ : νό 

καὺ φρεγὀς ἡγία λῦσεν: ἐπασσυτέρῃσί δὲ βουλαῖς 
5 ’ / ι ; 

ἐγκεφόλου γονύεντος ἐδινεύοντο µεγοιναί. 
/ σω / 2, ιά 

καὺ Κρονίδης ἀἰῶνι Ὀεηγόρον ἴαχε φωνήν, 
Ὕ/ εἰ] [ή ς Π ; , 

ἄξονος ὀμφηεντος υπέρτερα Φέσφατα φαίνων" 
5 / 3 { νο 1μ ο οξ 

42 πάτερ, ἄεγάων ἐτέων αὐτύσπορε ποιµήν, 
ἀ [ Ξ ’ λ κ ὁ 3/ [ά 

μὴ νεµέσα" βροτέη 7ὰ0 ἄωριοξ οὕποτε λήγευ 

ληθοµέ ή ) ί λήν πληΘομένη μινύθουσα φύσις, µίµημα σελήνης. 
, σσ / ι 3 ν / η! 3 , 

νέκταρ ἔα µακάρεσσι, καὶ ἀγδράσιν ἄλκαρ ἁνίης 
; - Π , ; 

αὐτοχύτῳ γλυκὺν οἴνον ἐοικότα φέκταρι δώσω, 

ἄλλ ; ; ἐφάρμενον. ὀργέγονος δὲ ἄλλο ποτὸν, µεροπεσσιν ἐφάρμενον. ἀργέγονος δὲ 
σ/ 3 { ϱ/ «; - / 

ὄχνυται εἰςέτι κόσμος, ἕως ἕνα παῖδα λογεύσω. 
/ ΡΟ { 3. σω τίκτω ἐγὼ γενέτης, καὶ τλήσοµαι ἄρσενι μηρῷ 

-- |) 3 ὃω / 

Φηλυτέρας ὠδῖνας, ὅπως ὠδῖνα σαώσω. 
ο. οἱ ἃ ϱ) 1 ανν ζω ε ωᾶ / ο 

χῦιζὰ μὲν εὐρυάλωος ἐμῆς ὑπὸ γεύμασι «4{ηοῦς 
/ / σω [ά 

γαΐῖα χαρασσοµένη σταχυων ὃμητῆρν σιδήρῳ, 

Σηοὺν ἀμαλλοτόκοιο λογεύ παρπὺν ἀρούρης" ηρὸν ἄμαλλοτόχοιο λοχεύσατο Μαρπὸν ἀρούρης 
πως ο ο Γ ο. Ἀ η λ ς- 
ηδη ὃδ᾽ ἀγλαύδωρος ἐμὸς πάϊς ἓν γ9ονὺ τέξευ 
ο ανἈ Ε] ε 9 : Θ ὸ ιά ο / να 

ΥΥΡ0ΟΝ ἄκεσσιπογοιο ὤνωθεα βοτρυν ὀπωρης, 
’ ’ / “«. 

νηπενθης «ιόνυσος, ἄἀπενθέα βότρυν δἄέξων, 

γ. 64. µερίμναις οἳ. ϱχ. α Ἐακ. οι. Υ. 5. ἠρά σ. εαΙτῖ. 

ν. Τὸ: πληθομένης ϱ εοπῖ. Ἐα]κ. εᾱ. 2. 

ν. 70. οπά γι]δο ροδῖ ἀγέης ρί6ιε ωτετρωπσεχείαν, Ἠπο Παβαιιά 

ἀἰδποιίομθ 56 ἀεοῖρί ραδειιδ εδὶ Ύγακεί Ὀγ]ν. ο. Τ. Ύ. Ρ. 4ο. 

ν. 85. μνηστῆρι θά1ι. θε δεηδα: απο µαστηρι σιδ. Ἡν ακεπε]ὰἀ 

αὖἆ Φορ]οςο]. Τ{αοΙα. ν. 726.  Ἔταροεσά, Ώε]εοι. Τ. 1. ρ. ὅο0. 

Ἰθηίαν. Ῥεπθαί οοπγεµήτει οἰἶαι τµητηῆοι. 



4ΙΟΝΥΣΙΑΚΩΝ 7. ΣΠ. 1209 
1 3 [ή { 

ἀντίπαλον 4{ήμητρι" καὶ αἰνήσεις µε, δοκεύων 
μ.. 3 / .] 6 ’ ο Μ] 

ἄμπελον οἰνοτύκοισιν ἐρευδιόωσαν ἑέρσαις, 
.) { λ ο 

9ο ευφθοσύνης κήρυκα, καὶ ἀγρυνόμους παρὰ ληνῷ, 
.] ὼ [ 

ποσσὺ βαρυνομέχοισιν ἐπιθλίῤοντας ὀπώρην, 
.. Γ... ς /{ 3Η 

Ῥασσερίδων τε φάλαγγα φιλευῖον ὑψόθδεν ὤμων 
/ / /{ 

ἄπλοκον αἰθύσσουσαν ἐς Πέρα Λυσσάδα χαίτην. 

καὶ φρένα βακχεύσαντες ἀμοιβαίοισι κυπέλλοις, 
.) ΄ 

96 πάντες ἀνευάξουσιν ἔπ᾽ εὐκελάδοιο τραπέζης 
Ε) , { 3 - ων [ ἀνδρομέης «4ιόνυσον ἄλεξητῆρα γενέν)λης. 

οἳ 3 , Ἡ / ῃ α/ 
τοῦτον ἀεθλεύσαντα μετὰ χθόνα, σύγδρομον ἄστρων, 

, Δ σω ια. ρω λ / 3 σω 

γηγενέων μετὰ δῆριν, ὁμοῦ μετὰ φύλοπιν ᾿Γνδῶν, 
/ ΄ / 

Ζηνὶ συναστράπτοντα δεδέξεται αἰόλος αἲθηρ. 

100 καὶ Φεὺς ἡμερίδων ἐπικείμενον οἴνοπυ κισσῷ, 
.. ή .. 

5 οσο / 

ὡς στέφος, ἑρπηστῆρα περὶ πλοκάμοισιν ἑλίξας, 
/ Ὢ σαι { . ελ] ’ , 

σήμα ἑῆς νεύτητος ἔχων ὀφιώδεα µίτρην" 
/ / ας 

καὶ µακάρων ὁμότιμος ἐπώχυμος ἀνδράσιν ἔσται 
.) ολη 4 38 ὁ ε/ ; όδὸ «Ε' ας 
ἀμπελόεις «4ιόνυσος, ἅτε χρυσόῤῥαπις Πριθς, 

/ 3/ ’ { ι 

105 χάλκεος ὥσπερ ἄρης, ἕκατηβόλος ὥσπερ ᾿ἀπόλλων. 
ν 8 κά ἲ ; ὰ ’ 

Εἴπε πα; ἡρ' Μοῖραι δὲ συνἠνεον" ἄμφὲὺ δὲ μύθῳ 

ἐσσομένων κἠρυκες ἐπέπταρον εὔποδες ὤΎ2ραι. 

γ. 8δ. ἄντι παλαίµητρι εᾱ. ϱτ. ἀντίπαλος 4ήμητρί εᾱ. 5, οκ 6ῃ. 
Οαυῖ. εἰ Εαῑκ. ααὶ εἰ ἀντὶ παλαίµητρος ἴθηίαι. ἀντίπαλον {, 
Ἠ]ιοάοσπα. 

γ. 02. δὲ φάλ. οἳ ν. 5. µεσσάδα χ. οὐ]. Ὀσαιησαθ α πι τηι- 
Ἰαϊυχα. κισσάδα Ἡ ΠΠΕΠΙΘΙΙ γθυί ΌΟμμ, Λισσάδα Βλοάοπι. 

ν. 9ὔ. ἀγευάζουσιν γα]ρο. 
γ. 1οο. οἴνοπα κισσὸν ππα]ε ἴοπίιαι Βοα]1ρ. τν. 9. περιπλοκάμοισιν 

ἑλίξας εᾱ. Ῥτ. περὶ πλοκάμοισιν εἰ. 2. ο Εα]κ. εοπῖ, ἑλίξει Όμι, 
ἀεάίι, Ἠθιπιαημας γθγδµι οχοἰώΐφκθ Ῥαϊαί Ῥοδῖ ν. 10990, 

γ. 192. σημα τεῆς εᾱ. ϱι, σήματα τῆς Όμπαθας. ἨΝοδίχαπι ει, 
3. 6 εοπ]θοί, (αμϊεν], 



16ο ΝΟΝΝΟΥ 

1 π ἀ [4] 3 { . [1] α δή . 

καὶ τὸ μὲν ὣς εἴπόντε, διέτµαγον, ὃς μὲν ἕκάνων 

οἶκον ἐς -ἁρμονίης, ὃ δὲ ποικίλον ἐς δόµον Ἡρης: 

ἀ110 Καὶ σοφὺς αὐτοδίδακτος Ἔρως, αἰῶνα νομεύων, 

115 

1320 

πρωτογόνου Χάεος ζοφεροὺς πυλεῶνας ἀράξας, 

ἰοδόκην ἐκόμισσε Θεήλατον, ᾗ ἔνι μούνη 

εἰς πόθον ἄλλοπρόσαλλον ἐπιχθονίων ὑμεναίων 

Ζηνὶ πυριτρεφέες πεφυλαγμένοι σαν ὀϊστοὶ 

δώδεκα". Μαὶ χρύσειον ἔπος μετρηδὸν ἑκάστῳ 

ἔγραφεν εἰς µέσα γῶτα πὀθοβλήτοιο φαρέτρης: 

πρῶτος ἄγει Κρονίωνα ῥοωπιδος ἐς λέχος Γοὺῦς" 

δεύτερος Εὐρώπην μνηστεύεται ἅρπαγι ταύρῳ: 

Τ]λουτοῦς εἰς ὑμέναιον ἄγει τρίτος ἀρχὸν Ολύμπου" 

τέτρατος εἰς 4ανάην καλέει χούσειον ἀκοίτην | 

πέμπτος ἐπεντύνει Σεμέλη φλογεροὺς ὑμεναίους 

αἰετὸν «4ϊγίνῃ πρόµον αἰθέρος ἕκτος ὀπάζει 

ἕβδομος 4ντιόπην Σατύρῳ δολόεντι συνάπτει 

ὄγδοος ἔμφμονα κύκνον ἄγει γυμιόχροὶ «4ήδη " 

εἴνατος ἵππια λέκτρα φέρει ΠΠεβῥαιβίδι δίη᾽ 

Φέλγεται ᾽ἀλκμήνης δεκάτῳ τρισέληνος ἀκοίτης! 

ἐνδέκατος µεθέπει γυμφεύματα «{αομεδείης 

δωδέκατος τριέλικτον Ὀλυμπιάδος πόσιν ἕλκει- 

ν. 111. Τοτί, ἀνοίξας, οἴδὶ αἰίθγανα ἰάριι ἴθτε ϱμί. . 
ν. 115, ἐπὶ χΦονίων ο. ϱτ. επι. Εαὶκ. ν. 5. πεφυλαγμένον εας. 

αἨ οοά. Θπιθη. Όθ6ά υίκ ἠπτε]Ησίίας, ααοπιοάο οπηθς ἀποάθεῖη 

«αρίτας, 1π Ῥηβτείτα δειναϊᾶδ, πμπς οει]5 1αδίτατε (ν. 129.) Ῥο- 

τπεῖῖ Απιος, αιά ρεοχνίριας ἶάπι πδιθ οταῖι. Απ γιεαίο Τουε 

5ἱωβι]ας τεοερίτ 

γ. 117. ᾿ΠΗοῦς εἀϊτ, ᾽Γοῦς α Έαῖ. φοτἱρίιιπι, - 

γ. 110. ἀρχὸς εᾱ. ϱτ. α Έα], επι. . 
γ. 121. επήνει θὰ, ϱν. αὐ εοᾷ. επιειᾶ, αἲ Υ. 5. πῬά αἰγείνῃ -- 

ὑπάζει οταῖ. 9 

γ. 135. τριςέλικτον εἀ[ῖε, 

Μ 
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α/ ο.) , 

ἑλλ; ὅτε πάντας ὄπωπεν Έρως, στοιχηδὀν ἀφάσσων, 
α/ Ν Ω. / ο η / 

ἄλλους μὲν µεθέηκε πυριγλὠχινας' ὀὐστούς" 

χειρὲ δὲ πέµπτον ἄειφε, Καὺ Ίρμοσεν αἴθοπι φευρῇ, 
3 ν 1 / ὼι συ 

κισσὺν ἐπὺ γλωχῖνι βαλὼν πτερύεντος ὀϊστοῦ, 
ο ή ε/ ζ / / . 

δαίμονος ἀμπελόεντος ἵνα στέφος ἄριενον εἴη, 
; ο» / ”” 3 / ’ 

νεκταρέου κρητῖρος ὅλον βέλος ἰκμάδι βάψας, 
ο / α | , 3 / 

γεμταρέην ἵνα Βάκχος ἀεξήσειεν ὑπώρην. 

Ὄψρα μὲν εἰς «4ιὸς οἴπον Έρως κουφίζετο παλμῷ, 

τόφρα δὲ καὺ Σεμέλη, ῥοδοειδέι σύνδρομος ὀρύρῳ, 
Ε) / οες ᾿ δι 3/ 5 κ 9 
ἀργυρέης ἐτίταινε ὃν ἄστεος Ίἠχον ἱἵμάσθλης, 

ἡμιάνους ἐλάουσα, καὶ ὄρθιος ἄκρα πονίης 
λ 20» { 3 / ολ Ν 3 / λεπτὸς ἐὔὐκνήμιδος ἐπέγραφεν ὀλκὸὺς ἄπηνης. 

1 Δ ρω Ε) / λ «/, 

ὄμμασι γὰρ «1ηΦαῖον ἀμεργομένη πτερὸν Ὕπνου, 
λ μ ’ 

ἀντιτύπῳ πόμπευεν ἀλήμονα Ψυμὸν ὀνείρῳ, , 
{ / 

«έσφατα ποικίλλοντι, καὶ ἀρτιγόνοισι πορυμβοις 
3 οω .. { ἔλπετο καλλιπέτηλον ἰδεῖν φυτὸν ἐνδοῦι κήπου 

ἔγχλοον, οἰδαλέῳ ῥεβαρημένον ὄμφακι καρπῷ, 
΄ ΄ α] / 2 Κ 

γιφὀμεχὀν Αρονίωγος ἀεξιφύτοισιν ἑέρσαις 
, ου / ο) / λ 

ἐξαπίνης δὲ πεσοῦσα δι αἰθέρος, οὐρανίη φλὺξ 
δέ ὃ ολ ο ο ς ου δ᾽ ε) ε/ ως 
ένδρον ὅλον πφρήνιξεν, ἑοῦ ὃ᾽ οὐχ Ίπτετο καρποῦ 

ἀλλά ποπαξ ί ὄρνις ἀλήτης ἑ µιν ἅρπάξας τανυσίπτερος ὄρνις ἀλ]της 
ς σω ; { ἡμιτελῆ, Ἰατέοντα τελεσσιγόνοιο λοχείης, 
7 η ν / ς ϱ εν /{ ὠρεγέ ἕ Ἱκρονίωνι' πατὴρ δέ µιν ἡδέν κόλπῳ 

λ Δ 3 ϱω δέκτο λαβὼν, μηρῷ δὲ συγέθῥαφεν, ἀντὶ δὲ καρποῦ 
Δ [ή [ή / Ν 

ταυροφυὴς κἐρόεντι τύπῳ μορφούμενος ἀνὴρ 

αὐιοτελὴς ῥλάστησεν ὑπὲρ βουβῶνα τοκῆος: 

155 καὶ Σεμέλη φυτὸν ἠεν. ὑπερφοίσσουσα δὲ κούρη 

Ν Ἀ' ρω ο” 
γ. 145. ἔγχλαν εᾱ, ϱ.. α Οαπῖ, οἳ Έαϊῑς, θιχιοιιᾶ. 
γ. 148. {οχί. ριαεείατει: πρήτιξε, νέου ὃ. 
. χδι. ἓ ΟΠΙΑΕΠΙΩ Ἡπ 64, Ῥτ, 6Ρο φαρρἰθνἰ,. 1ῷ ἆρον. οἱ, 2. 

εκ μ{ε]]οί εοπίεοῖ, Εαῑκ, 

Ρο]. Τ. 1. 
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” [ό ο , Ἀ μα) / . 

ἓκ λεγέων ἀνέπαλτο, καὶ ἑπτοίησε τοκ]ά, 
5 τς τς ’ 3 Ἡ γα 

εὐπετάλων ἐνέπουσα σελαςφύφον ἀτμὸν ὀνείρωγ. 
ντ; α ν . ΄ 3. ο ΓΝ 

καὶ Σεμέλης δεδὀγητο φυτὸν πυρίκαυστον ἀκουύων 
να. ο ’ ΄ -- ”- σω 

λάδμος ἄναξ: καλέσας δὲ Φεηγόρον υία «Χαρικλοῦς 
.. .᾿ / ) ; 

πρώΐος, αἰθαλύεγτας ἐπέφραδε παιδος ὀνείρους. 
4 ’ Π Ε) [4 

καὶ τότε Ἰειρεσίαο δεδεγµένος ἔνθεον ὀμφήν, 
” 9 ε) ’ Δ , 

παῖδα πατὴρ προέηκεν ἐς ἠθάδα νηὸν «δηνης, 

Ζηνὶ Δυηπολέουσαν , ἄκοντισγῖοι κεραυνοῦ, 2 9 ι- 

ταῦρον, ὁμοκραίροιο φυῆς ἴνδαλμα «4υαίου, 
΄ 3 , ᾗ 3 ν 

καὶ τράγον, ἐσσομένη: σταφυληκόµον ἐχθρὸν ὀπώρης. 
υ ο Δ { «/{ λε 

Ἔνθεν ἔβη πρὸ πὀληος, ὅπως 4 βωμὸὺν ἀνάψη, 

ἄστεροπᾶς µεδέοντι" παρισταµένη δὲ δυηλαῖς, 
ορ - ..) ΄ 3 σος [4 

αἵματι κύλπον ἐἔδευσε' φόνῳ ὃ ἐζραίνετο κούρη" 
Γ Λα ’ 38) Ε] , ε, κ , 

καὶ πλοκάμους ἐδίηναν ἀφειδέες αἵματος ὀλκοί 
1 ’ α/ 3 / ο 

170 καὶ βοέαις λιῤαδεσσιν ἐπορφυρογτο χιτῶγες. 

1756 

καὶ δρύµμον ἴ0 ύνουσα ῥαῦυσχοίνῳ παρὰ σεοίηῃ 
/ 9 -” ΄ / «/ 

γείτονος ᾿4σωποῖο, µετέστιχε πάτριον ὕδωρ 
, ΙΙ ΑΦ ε, { κ ψ 

παυὈένος αἰολόπεπλος, ἵνα σµήξειε ῥεέθροις 
λ σς ’ ν . , { 

στικτὰ πολυζῥαθάμιγγι δεδευιέγα φάρεα λύδρῳ. 
/ ΛΑ ) ς / , σ/ 

καὶ φόβον ἄλλον ἔθεκτο, καὶ ὑψόῦι γείτογος ὄχθης, 
ο η νὶ ... ο) - Μ 4 ; 

{φαν Ἴσρα πέν 6) Στιχόπου ιογνσου, 

α 

ν. 197. ἐνίπουσα οὔι. γ. 108. πυρίκαυτον εᾱ. ρε. οἵι. ἃ Ἐαῖκ. 
γ. 16ο. αἰθαλόεντι εἁ. ϱτ. Νοδίι ο, 5, πεβοίῖο τιµἆθ. 
γ. 1609. στἀφυληκόμον εᾱ. Ῥτ. οταφυληκόµου ἰθιίαί Ἄο5ες ἵα 

Νουμί Βρεείπι. ρ. 200. σταφυλητόμον ἀεάῖι Οαμαου». 
ν. 1607. παρισπαµένης εᾱ. Ρχ. α Ταἰκ. οι. 

ν. 1009. 8. εδίησαν --- βδέας ο. Ῥτ. εια. Ρας, 
ν. 17ο. ῥοέας αἆ, ϱν. . 

ον. 174. δεδεγµένα εᾱ. ϱτ. βεῥρεγμένα Ν. Ὁ. αρ. Ὑἡ]οίβ, ΊἈο- 
ἴτυιη τες Εο]κ. Υ. δεᾳ. νθχγεος, αἱ φύβον 8Φ4ΜΙΠΗ δε, εἰ 86- 

ααθπάρας οομνεμίαϊ; απ γόον --- απ ἀεδιμῖί απαεάαπι 5 

ν, 176. Πώην ελ. Θεά ἴοῖιδ νθιδα5 απὶ ἡιερίως ον, ἁμῖ 11θ- 

τίτο 1 δαερἰςίομεπι γοςαιάις, 
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οὗ ασ 5 ο / α) , ΄ , Σα ΄ εἰς ῥόον, εἰς ἀγέμους ἀπεσείσατο τάρβος ὀγείρων. 

οὖκ ἀθεεὺ δὲ ῥέεθρα µετήϊιεν" ἀλλά ἓ κείνου 

εἰς προχοὰς ποταμοῖο προµάντιες ἤγαγον «δραι. 
2 ΄ / [ιά ω ειν 

ἹΚαὶὺ Σεμέλην ὀρόωσα παρ ᾿σωποῖο ῥεέθροιό 

Λουομένην , ἐγέλασσεν ἓν ηέρι φοιτὰς Εριννύς, 
”- , { 

µνησαµένη Ἀρογίωνος , ἴὔτι ξυνήονι πότμῳ 
ῃ Ὕ) η ή ου ὄμφοτέρους ἤμελλε ῥαλεῖν φλογόεντι κεραυνῷ, -.:. 

Χ 1 .. 

Κεῖθδι δέµας φαίδρυγε' 'σὺν ἀμφιπόλοισι δὲ γυμνή, 
ω ὦ 9 / : «φηῃ 3/ / - 

χεῖραξ ἐρετμωωσά ὃν ὕδατος ἔτρεχε κούρη" 

καὶ κεφαλὴν ἀδίαντον ἐκούφισεν ἴδμονιυ τέχνη 

ὄψι τιταινοµένην ὑπὲρ οἴδματος, ἄχθι κοµάων 
ς σο Δ / 3 / τ / ὑγροβαφὴ ' καὶ στέργον ἐπιστορέσασα ῥεέδρῳ, 

σα . η 

ποσσὶν ἀμοιβαίοισιν ὀπίστερον ὤθεεν ὕδωρ. 
1/ ’ ; 

Οὐδὲ Αιὸς λάθεν ὄμμα πανόψιον' ἀμφὶ δὲ πούρη 
ς : λ ολ λ ο ά λ 3 ω ι 
ὑψιφανῆς ἐλέλιζεν ἀτέρμογα πύκλον ὑπωπῆς. 

ο» ; ιά 3 , 

Καὶ βιοτῆς ἐπίκουρον ἓν ηέρι τοξον ἀνέλκων, 

πατρὸς ὀπιπευτῆρος Ἔρως ἀγτωπιον ἔστη. 

τοξευτὴρ ἀκίχητος ' ἔπ᾽ ἀνθοκόμῳ δὲ βελέμνῳ 
Ε] / ἀ / 

γευρὴ μὲν σελόγιζεν" ὀπισθοτόνοιο δὲ τόξου 

ἑλκομέγου ῥοίζησε σοφὸν βέλος εὔϊον ἠχω. 
! Δ 5 ς , ᾿ μον 

Ζεὺς δὲ πατήρ σκοπὸς Πεν, ὁ τηλύκος" οὔτιδανῷ δὲ 

γ. 178. ἀθεείδε ῥέεθρος µ. ᾱ. ἐκείνου ο. ϱς. θπι, Εαῑκ, ἕ κεί- 
νου οσα (σα): 

ν. 185. Ὑἱάείιαν Ῥοδτ Ἠάπο νθΓδΙπη αλβ άῤνἒ, 1ος ἄαφο- 

τέρους ἵπ Έως {6ο πιοάιπα ἀεκοτίρεης: 

καὶ Σεμέλη», καὶ παῖδα φίλης ενὶ νηδὺϊ μητρός: ο 

γ. 187. ὑψιτιταινομένην εᾱ. ϱτ. Όοχτεκ. ας, Ῥασι κομάων 
6οἶον. κιτ] Βἰιοάοπιι. : 

γ. 10ῦ, ια σελάγ. ἀῑοίζας αἲ 1μαῖ, πωίσατο 66 τοβἰ]θιῖο Ίογγο; 
απ Ἰοβεμάυια κελάδησεν 2 

Ὦω 3 
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πι κπ ννο Ἑ 

- ; ’ 11 Δ 3 3 ’ ς ”ω 

αὐχένα κάμψεν Ἔθωτι- καὶ εἴπελος ἄστέρος ὀλκῷ, 

γιμῷ γαµίῳ δεδογηµένος ἰὸς Ερώτων συριγμῳ όιος ο ο ὡς -ς 
, 1 54 . / 3 ρω 

εἰς κραδίην 4ιὸς ἠλδε, παράιροπος ἔμφρονι παλμῷ 
/ , ’ ’ ρω 

ἀκροιάταις γλυφίδεσσιν, ἐπιγράψας πτυχα μηροῦ, 
9 / . / λ , ΕΚ , 

ἐσσομένου τοκετοῖο προύγγελος. ἔνὺα Ἀρονίων, 
’ ό / / 

ἄστατον ὄμμα φέρων, γαμίης ὀχετηγον ἀνάγκης, 
σω 1 { /ς. σω 

παρθενικῆς ἐς ἔρωτα ποῦου µαστίρετο πεστῷ. 
η : ’ 3 / 3 υ λ 1) 

καὶ Σεμέλην ὁρόων ἀνεπάλλετο, κ] σχεδὸν ὀγθης 
᾽ ο ΑΝ Δ ν- ϱδι 3 ν, νὰ 

Ἐὐρώπην ἐνόησε τὸ δεύτερον: ἓν κραδύη δὲ. 
ΐ {λ δ., ος. 9 ν 5) λ 1“. Δ κάµγε πάλιν, Φοίνικα φέρων πὀθον’ ἀγλαίης γάρ 
ο Ὁ οσο μ η ς [ 

τῆς αὐτῆς τύπον εἴχεν, ἀεὺ δέ οἵ ἄμφὶ προζωπῳ 
Ε) / Ἡ ΄ 2, 

πατυοκασιγνήτης ἁμιαρύσσετο σύγγονος αἴγλη- 
Δ ον / ς ὶ σ Λ , ΄ 

Ζεὺς δὲ πατὴρ δολὀεσσαν ἕην ηἍλαξαιο µορφή», 
ο πρ η να / ο Ρ) , 

καὶ Σεμέλης δι ἔρωτα πφοωριος αἰετὸς ἕπτη 

ὑψόθεν ᾿4σωποῖο, «υγαιρογόνου ποταμοῖο, 
3 3 «/ / .. / ς - 

Αἰγίνης ἅτε µάντις ἐὑπτερύγων υμεγαίων; 

ὀξυφαὲς µίµημα φέρων ὀριιῶος ὑπωπῆς. 
ΣΩ λ / να / 1 12/ 

αἰθέρα δὲ προλέλοιπε, καὶ ἀγχιπόρου σχεδὺν ὀχθης 
.. / ῃ / µ 

γυμνὸν ἐὑπλοκάμοιο δέµας διεκέτφεε κούρης 
3 3 ὧὤ ΄ .] ’ Ωω ὸλ 3 ’ 

οὗ γὰρ ἰδεῖν µενέαινεν ἀπύπροῦεν, ἀλλὰ δοκεύειν 
- ΓΑΦ «/ ν / / Ωω / 

ἀγχιφανὴς πάνλευκον ὅλον δέµας η0ελε νύφης, 
/ ’ η κὰ / : , 
ὕττι τόσον καὶ τοῖον ἀτέρμονα πάντοῦι πέµπων 

Δ ΄ ε/ /{ ’ 

ὀφὑαλμὸν περίµετρον, ὅλου ὥῃήτορα κὐσμου, 
38 / 3 - , πι, , 

ἄρχιον οὐ δυκέεσκεν , ἰδεῖν µίαν ἄζυγά κούρην. 
ς -/ - ΄ Ε) αν ὃν ΄”” ! Καὶ ῥοῦέοις µελέεσσιν ἐφοινίγῶη μέλαν ὕδωρ ζ 51 ποπ] ϱ 

ς/ ς / .ς η 3 ’ 

καὶ ῥόος ἱμερόεις ποταμήϊος ἔπλετο Λέιμων, 
3 ἀΓ ΄ . ιά η] [ή 

ἀστράπτων χαρίτεσσιν: ὀπιπευουσα δὲ νύμφη», 

Νηϊὰς ἀκρήδεμνος ἀνήρυγε Φαύματι φωνήν 

γ. 305. ἀνεβάλλετο". μὴ σχεδὸν ὄχθης Ἠὐρώπην ἐκόησα τὸ δεύ- 
τερο»»; 1εβί νι ν. Ὁ. αρ. Ἡ Ποἵε, 

9 
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Τ] / ν Δ κύ 3 ν / κ ’ . ε/ 

ΜΤΗ προτέρην µετά Ἀύπριν ἀμερσιγάμῳ Ἀρόνος ἅρπη 
τὰ | αν ο. { . 4 ’ ᾿ 

µτδεα πατρὸς ἔτεμνεν. ἕως πάλιν ἀφοὸς ἐχέφρων, 
. ; . ’ «/ 

εἰς τόκον αὐτοτέλεστοΥ ἄγων μορφούμεγον ὕδωρ, 

ὑπλοτέρην ὧδωε ὥαλασσαίην 4φροδίτην; 
7 ς /. . : 

3270 μὴ ποταμὸς μετὰ πόχτον ὁμοζήλοισι λοχείαις, 

ρ0ρ 

94ο 

240 

{ 3 ιά λ ”.. ͵ ολ, { : ελ, 

κύματος αὐτογόνοιο λεχωῖον ὀλκον ἑλίσσων, 
4 3 1/ Δ ς { κ. 

ἄλλην Κύπριν ἔτικιε, καὶ οὐχ ὑπόειξε Φαλάσση; 
Ἆ Γ / 3 ος {.. «/ 

μὴ µία ἸΠουσάων τις ἐμὸν πατρωίον ὕδωφρ 
, 3 ει σω 3 / Δ / σω 

γείτοφος. ἐξ “Ελικῶνος ἐδύσατο; καὶ τίνν πηγ]ς 

Τηγασίδος προλέλοιπε μελισταγὲς ἵππιον ὕδωρ, 
ΕΣ ο / [ΜΙ 

ἢ ῥόον Ὀλμειοῖο: τιταιοµένην δὲ ῥεέθροις 
ῃ - / η) « ; 

παρθένον ἀργυρόπεζων ἔσω ποταμοῖο δοκεύω" 
Π ο μυ { ” 

πείθοµαι. ὡς ἐδέλουσα μολεῖν ἐπὶ «Ίάτμιον ἄντρον 
Αα); , . ; σω 

εἰς λέχος ᾿Πδυμίωνος, ἀκοιμήῆτοιο γομῇος, 
3» , 3 δω { λούεται «4ἐγαίησιν ἐγὺ προχοῆσι Σελήνη” 

3 1 ΄ / α΄ / ῳ] ζω εἰ δὲ δέµας' φαίδρύνε χάριν γλυκεροῖο νομῇος, 
’ η 3 -- ν  εκν 3 « 

τί χθέος 4σωποῖο µετά ϱ0ὐον ἡδκεανοῖο; 
λ 3 / / [ή εἰ δὲ καὺ αἰθερίην µεθέπει χιονώδεα µορφήτ, 

τ { ρω η} Γ.. ε 3 / ὰ λ 

ΠΙήνης ποῖον ἔχει σημήϊον; ἀστομίων γὰρ 
 Ἡη) ’ ο Ε { ” .] / 

οὐρηων ζυγόδεσµα καὶ ἄργυροκυκλος ἀἄπήνη 

ν. 2260. τί προτέρηΥ εᾱ. Ῥν. Ἀοβ!;. θἡ. 2. 6 οομ{θοῖ. 08Η1, 
ν. 200. -ὅμος. χορείαις εαἷα. τοχείαις Ομ, 

ν. 224. εδύσετο, καέ τινι ο. 

ν. 206. Ὀλμίοιο νη]κο. 

ν. 3208. ἄντρον Πούοπα. ἴπ ο, Ῥτ. τα] μπαπη Ὑους. γοου. ΟΠ1ἱδ- 
Φυπι. οὗρος 65ί Ἡπ 64. 2. 6 οομὶ, Τα], απὶ οἱ αἶπος ριοροδιίΐ. 

ν. 564. μπι ἀκοιμήτ. τεραβηαχθε νι]ραίαο (ααιμουί, Υ. Ὁ. αρ. 

ὙΠ]οί. ἁμωμήτοιο οπιομθατί ἀμφοίτ, Ίου ροιβααἆοι. 

Ὅγ. 249. αἰνίῃσιν ο. ϱν. ἀενάησιν θὰ. α.. ονίησιν 8οα]ίς. -αἴ- 
γαίησι» ΒΙοάοτη. / 

γ. ο44. ἔχων επ. Ἐουνὶ {οτιαβο Ῥοϊμίβσοι ἔχω,; ο ῥγοδίαϊ 
Βοα]ἱρετί επιειά. ε{. ΥΠ, 44. Μον ἀσταμίων εᾱ, Ρτ. εια. Γαἰῑς, 
εἰ ᾿στανίων ΤἴΘΛΙΦΗ5. 
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ο ; 

αἰγιαλῷ παρέασιν: ὑποζεῦξαι δὲ Λεπάδνῳ 
Ὑ σω ΄ ΄ 

ἡμιόνους οὐκ οἶδε βοῶν ἐλάτειρα Σελήνη. 

εἰ δέ τις οὐρανίη Φεὺς ἠλυῦθε --- παρθενικῆς γὰρ 
1 , ; ο ; ; 

γλαυκά γαληναίων βλεφάρων ἅμαρυγματα λεύσσωα --- 

950 καὶ, τάχα Ἰειρεσίαο παλαιοτέρην μετὰ γίκην 

λούσατο, δεῖμα ῥαλοῦσα, πάλιν γλαυκῶπις 4θήνης 9 
, ε / σα, ν 

κούρη μὲν ῥοδόπηχυς ἔχει Φευειδέα µορφήν" 
Ε) / 4 3 , / / 

εἰ δέ µιν ἀγλαόφορτος ἐπιχδριίη τέκε γαστηήρ, 

αἰθερίων Ἱρονίωνος ἐπάξιος ἔπλετο Λέκτρων. ἷὰ 

255 Τοῖα μὲν ἐν ῥοθίοισιν ὑποβρυχίη φάτο φωνῇ. κ 
λ [ή ή Π η) 

Ζεὺς δὲ πυριγλώὠχινι πὀθου δεδονηµένος οἴστρῳ, 
’ /{ / / 

φηχοµμένης πάπταινε ῥοδύχροα δάκτυλα πουρης" 
Ἀπ. 

/ 34 ου τα ἄσταθέος .δ᾽ ἑλέλιζεν ἀλήμογα κύκλον ὀπωπῆς, . 
ὦὠ ι 3 ’ ’ ου 4 

πἩ μὲν Οπιπεύων ῥοδέου σπινθῆρα καρήγου, αι 
τ τ , , σα 3 τν στ 

96ο πῇ] δὲ ῥοογλήνων βλεφάρων σέλας, ἄλλοτε χαΐτην ών 
, αλ ΄ λ / : πλαζομένην ἀγέμοισι: παρελκομένων δὲ κοµάων, 

9. / . ο 3 ’ Ὢ. { Αμ ἀσκεπέος σκοπίαζεν ἐλεύθερον αὐχένα κούρης" ν 
κ « α 

στέρνα δὲ μᾶλλον ὅὄπωπε" κατὰ Ἀοονίδαο δὲ γυμνοὺ .4 
-. Ἱ 9 | ο] ον 3 { . 

μαζοὺ ἐθωρήχύθησαν , ἄκουτιστῆρες ἐρώτων 
΄ ’ ο / Δ « 365 καὶ χούα πάντα δόκευεν: ἀθῃήτοιο δὲ µούγου 

η} 5 , ; ΩΣ ’ 

ὄμμασιν αἰδομέγοισι παρήλυθεν ὄργια κόλπου. 
Δ 1 9 , ’ / «; 

καὺ «ιος αἰνλεριοιο γοος µεταγάστιος ἕρπων, 
, / ὦ Νι 

φηχομένη Σεμέλη συνενήχετο: Θελγομένῳ δὲ 

ἡδυμανῆ σπινῦτρα δεδεγµένοο ἢ δάδι δυμῷ, 

«Νε 4η. ἐλάτηρος οᾱ. Ῥτ. α Ἐακ. οπι. 
Υ. 259. καὶ -- Τειρεσίας αἳ Υ. 5. δέρµα εᾱ. ϱτ. Νεφαθ ατα εᾱ, 

3. π]δὶ απο Τειρεσίαο Ἠαῦεί ο οομῖ. 0.1. Ἀοβδίταπα οχοορ!ῖ. Οτι. 

νείκην νο]ιωι Ὁ. Ὦ. αρ. ὙΠ]οῖς. ΘΟιά 5 5 δεσμὰ βαλοῦσα Ίερειι- 

ἀυιῃ 5 ἆε Ζοπα 5 | 

ν. 250. μὴ μὲν ὀπιπείων ῥοδέου --- κεραυνοῦ οᾱ. ϱτ. πῇ εᾱ. σ- 
αἳ ο οομᾷ. Οαμΐενας, οἱ 6 0ο, Εαἰκ, εμιεμάαΡ. ..ῥοδέων παρειῶν 

ἀθάῖι Οσαµ, Νοε Βποάομ, : 

ν. 204. ἐθυρήχύησαν θὰ. Ρε. 6η, α Εαἰκ, 
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᾽ / / 

παιδὶ πατὴρ ὑπόειξεν: ἀκιδγοτάτῳ. δὲ βελέμνῳ 

βαιὸς Έρως ἔφλεξεν ὀϊστευτῆρα κεραυγοῦ. 
.) Δ ον Γ Α { ερ 

οὐδὲ γύσις φιφετοῖο, καὶ οὗ φΛλογοεντι φορΏῦ 
- , 3 ἴ Δ μμ 1λ 

ἀστεροπὴ Ἰραίσμησεν: ἐνικῇθη. δὲ καὶ αὐτῃ 
3 , ΄ µ. / , λ 

ἀπτολέμου ΠΤαφίης ὀλίγῳ πυρ τοσσατίη φλὸξ 
σ « ευ ᾽ ”’ λ [ή ν ς ο 

οὐραχίη" καὶ ῥαιος φως Λασιοτρικι ῥύῷ, 
ορ τι ν΄ / Δ ’ 

ζαἰγίδι κεστὸς ἐριζεν' ἐρωτοτόκῳ δὲ φαθέτρη 
/ ν Εὶ ν ο. / 3 ου βρονταίης βαρύδουπος ἐδουλωθη κτύπος ἠχοῦς.. : 

/ { . Λ.. ΄ 
καὺ Σεμέλης δεδόνητο πὀῦθου φρενοῦελγέῦ κέντρῳ, 
ἳ α/ / Δ 3/ / / 1 θάμβος ἔχων" φιλίῳ γὰρ ἔρως πέλο Φωύματυ γείτωγ. 

ῤ Ἡ 5 μ Πω 
Καὶ µόγις εἰς πύλὸν ηλὺε δολοπλύκος ὑψιμέδων Ζευς, 

ἔνθεον ἀμφιέπων παλινάγρετον. εἶδος ὀπωπῆς. 
/ Β] / 4 ώὸ. ὧω καὶ νυχίης ἐθέλων Σεμέλης ἔπιβημεναι εὐνῆς, 

9 / 3/ ΄ , ολ κ, Ὕ/ . 

εἰς δύσιν ὄμμα τίταινε, πότε γλυκὺς ἕσπερος ἐλδη 
Ἆ Ν [ο 3 / / ς]  ταμ καὶ δολυχἠν Φαέβδοντος ἐμέμφετο. δείελον ἄρην, ο) 

/ / 3, { 
καὶ φιλίοις στομάτεσσι δυούµερον ἴαχε φωνήν 

/ «. , Ἡ ιν { Γ: 

Ἔννεπε, Νὺξ χρονίη, φΏδονερὴ. πότε δύεται 'Ἠως; 

ἀλλὰ σὺ δαλὸν ἄειρε, «4ιὸς προκέλευθον: ἐρώτων, 
/ ’ ΄ / 

λαμπάδα νυκτιπόλοιο προθεσπίζουσα «4ναίου. 
’ /{ κο .) 

ζηλήμων Φαέθων µε βιάζεται". η ῥα καὶ αὐτὸς 

ἱμείρει Σεμέλης, καὶ ἐμοὺ ποθέοντι µεγαίρει ; 
/ / | κ 8 / 5 αχ. ἕ 

᾿Ἠέλιε, κλονέεις με, καὺ εἰ µάθες: οἴστρον Ερώτων"» 
/ { { Δ ε; αν 

φειδοµένη µάστιγι πόδεν ῥραδὺν ἵππον ἵμάσσειςς 
ή 3 σ ΄ / 3λ 3 [ή οἶδα καὶ ὀξυτάτην ἑτέρην δύσιν:. ἣν ἐλελήσω, 

καὺ σὲ καὶ ἠθιγένειαν ἐμοῖς νεφέεσσι καλύψω, 
ο ----- -Ὦ . 

4 Γ.Ν 

ν. 275. λαοσίτριχι ο. ϱν. οπι. τὶς, 

ν. 296. φονίη, φθονερὰ οϊα. Ἐπι, Όσα, Ν. φθονίη {θηῖ. Θοα]. 

γ. 289. βιάζεαι νο]αίι θεμτας, αἆ Νας. Ρρ. 522. 6ἳ ὅδο. οΠ1 ΟΙ 8 
«4 86ο, ρε», εβογαμίαν, 9εᾷ δἷο {ιά μέ ραναμα αρίο Ροδίίατη: 11ος. 

πλ 4 . ς ῃ / . 
3αὰ εᾱ. Ῥν. θχχ, 1 οὐ. 2. Υ. 5. μείρεις -- µεγαίρεις αἰγαφμε εΚ- 

ππο, νά ὀεμταςά, γο]ωῖ 1, ο, Τεχαϊη. ρούβομᾶπαι θά Εἰοάσ]πι, 

γ. 202, ἵμάσσας εᾱ, ϱι. ἵμασσας θὰ, α. ο οοπίεοῖ, ας, | 
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σ Π Π ἂν. ΄ / .] ’ / 

395 καὺ σέο κευθοµένοιο, φανήσεται ἡματίη φύξ, 

Ζηνὸς ἐπειγομένοιο γαμοστύλος, ὄφρα φαείνη 
΄ Δ .) { Δ / 

ἄστρα μεσημβρίζοντα" καὶ ἠ δάδα πομπὸν Ερώτων, 
’ .] ; κ ό 

Ἕσπερον ἀντέλλοντα καὶ οὐ δύνοντα τελέσσω. 
. , Ει / «) 

ἀλλὰ τεὸν προκέλευθον ᾿Εωσφόρον εἰς δύσιν ἕλκων, 
ῃ ’ / 5οο σοὶ καὶ ἐμοὶ ποθέοντι χαρίζεο, παγνύχιος δὲ 

ω , .] ] 3 / Δ ἃ 

σῆς Κλυμένης ἀπόναιο, καὶ εἰς Σεμέλην ταχὺς ἐλδω. 
.. ο « , λ / 

ζεῦξον ἐμοὺ τεὺν ἅρμα, «Φαεςφόρε, καὶ σὺ, Σελήνη; 

μαρμαρυγὴν πέµπουσα φυτηκόμον, ὅττι γενέθλην 
; / ξ ΄ 

Φεσπίζει γάμος οὗτος ἀεξιφύτου ἀἄιογύσου" 
᾿ Π ῃ 5 ῃ / 506 καὶ Σεμέλης ἐρατοῖσιν ἐπαντέλλουσα µελάῦροις, 

/ 3 . 
λάμψον ἐμοὶ ποθέοντι σὺν ἀστέρι Δυπρογενείης, : 

[4 1/ 

καὺ γλυκερὴν µήκυνε ἄιὸς Φαλαμηπόλον ὄρφνην. 
-- ζἴο τη ο το ποῖα πατὴρ ἀγόρευε, τάπερ πὀδος οἵδε κελεῦσαι. 

Β) 9 τει -- / 1 ε/ , 
ἀλλ’ ὅτε οὗ σπεύδοντι χαμαιγενὲς ἄλμα τιταίνων, 
3 1 ; ον ω κ. μ ὅιο ἀκροτενὴς περίµετρος ἀνέδραιιε πῶνος ὀμίχλης, 

΄ ῃ ς λ σ/ 3 , 3 ο 
«δυοµένης ζόφον ὑγρὸν ἄγων ἄγτίσκιον ᾿Ηοῦς, 

3 / ΄ ο” , ν χ λ 

ἀστερόεν τότε δῶμα παρέστιχεν ἠέριος Ζεὺς 

εἲς Σεμέλης ὑμέναιον" ἀτεκμάρτῳ δὲ πεδίλῳ 

ἄλμα Θορών πρώτιστον. ὄλην τιαρεµέτρεε ταρσῷ 
ώ / ΔΝ ον κε ΄ 

515 ἀτραπὸν ἠερίην' τὺ δὲ δεύεερον ἵκετο Θηβην, 
.. ’ ν ΄ ον / 

ὡς πτερὸν, Πὲ νόημα. διεσσυµένου δὲ µελάθρου, 
3 ’ σω Ε] οῦο Ε] 1 

αὐτόματοι πυλεῶχος ἀνωϊχθησαν ὀγῆες. ' 
’ , / .) ’ . 

καὶ Σεµέλην φιλίῳ παλάμης ἠγκάσσατο δεσμῷ, . 
ρω 1 ΔΝ / ’ ’ 

πὴ μὲν ὑπὲρ λεχέων ῥοέην μυκώμεχος ἠχώ, 
; η , ’ 3 ῤ 

ὦ90 ἄλγδροκέοις µελέεσσιν ἔχων κεροεσσαν ὀπωπην, 

Υ. 206. φαείνη οτι. 

ν. 5οι. ἀπόνοιο 6. Ρε. 6πι. Ἐαῑκ. οἱ ΟαΗ. 

ν. 596. µέλψον εμοί οὐἵπ. α Ομ. επιθιά. 
ν. 518. ἠγκάσατο Θεσμῷ εᾱ, μν. ἠγκάσσατο θὰ. 2. εκ οπιειᾶ, 

Ομ. Φεσμῷ πια] ΥΘΙΙΠΘΗΣ. 
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ΑΤΟΝΥΣΤΗΚΙΟΝ 7. 71. ον 
ι) Δ 

ι 

ἰσοφυὲς µίµηµα βοοκραίρου. «1ιογύσου, 
ο , / ’ [ή πῇ δὲ λεωτείην πυµινότριχα δύσατο µορφην, 

Π ; μή ε/ λ σ / 

ἄλλοτε πορλαλις ἠεν, ὅτε Ὀρασὺν υἷα φυτεύων, 
/ 34 ο 4 5 -” / 

πορδαλίων ἐλιτῆρα, καὶ ἡνιοχῆα λεθντων : 
3/ ἃ [Ν] , { 
ἄλλοτε μιτρωύεῖσαν ὑπὸ σπείρησι δρακόντων 

! ΄ ωο 

νυμφίος ἀμπελόιντι κόμη» ἐσφίγγετο δεσμῶῷ, 
: , ͵ ; 1 

οὕνοπα διγεύων ἕλικώδεα κισσὺν ἐδείρης, 
/ λ 3, / [ κ 

Ῥάκχου πλεκτὸν α/αλμα" δράκων δέ τις ἀγκύλος ἕρπων, 

ἁαρσαλέης λεχαᾶτο ῥοδόχροον αὐχένα νύμφης αρσαλέης λιγμᾶτο ῥοδόγροον αὐχένα νύμφης 
/ / 5 ἀ / λ ση χείλεσι µειλιχίοισι' 2ατὰ στέρνοιο δὲ βαΐνων, 

ᾖ ᾗ ν , ρα 
ἀκλινέων τροχὀεσσαν ἴτυν μµιτρὠσατο μαζῶν, 

, ς .; .. , ; 
συρίζων Ἠμέναιον, ἐὐσμήνοιο. µελίσσης 
ἀξ, / , 1 

ἡδὺ μέλι προχέων, οὗ Ἰοΐγιον ἰὸν ἐχίδνης. 
λ ὦ / ο. « 1 τω 

Ζεὺς δὲ γάμῳ δήὄυνε, καὶ, ὡς παρὰ γείτονι Ληνῷ, 
ων / ζω ῳ εὔνον ἐσμαράγησε, φιλεύῖον υἷα φυτεύων. 
η ιά / οω 3 ων « [κό ἀ 

καὶ στόµατι στόμα πῇῆξει ἐρωμανές" ἑμερύεν' δὲ 
/ { 

γέκταρ ἄναβλύζων, Σεμέλην ἐμέθυσσεν ὀκοίτης, 

γεκταρέης να παῖδα τέκη σκηπτοῦχον ὀπώρης, 
., κ 3 / / 

ὄγγελον ἐσσομένων λαθικηλέα ῥύτρυν ἀείρων, 
’ / / ρω / 

πιυοσοφὀρῳ νάρθηκι καταχθέα πῆχυν ἐρείσας : 
.. η »/ [ 3/ - 

ἄλλοτε Ὁύρσον ἄειρε, πολύπλοκον οἴνοπι κισσῷ, 
, 2 ως 

δέρµα φέρων ἐλάφοιο" γυναιµανέος δὲ φορῇος . 
-ω /{ Ἡ 

λαιῷ ποικιλόνωτος ἐσείετο φεβρὶς ἀγοστῷ. 
- λ ο. / λ 3 ’ Π 

γαΐα δὲ πᾶσα γέλασσε, καὶ αὐτοφύτοισι πετήλοις 
3/ 3 Ι / / ο σύ 
ὄρχατος ἄμπελύεις περιδέδροµεν. ἔγνυχον εὐνήν, 

ν. 520. πορδάλης εᾱ. Ῥντ. εἴπ. Τας. 

ν. 08. {αντί δοηρδίϊ Τέχοι. 

ν. 54ο. πυρσοπόρῳ οᾱ. Ρτ. 6. Ἐαῑκ, ϱἱ ΊΠαφαγ, αἆ Ειπὶρ, 
ῬΏαοςἩ. 1ά7.. ν. 564. ἆλλ᾽ ὅτε εε1ιι, 

ν. 545. περιδέδροµεν εὐνὴν ο. με. Βαρρ]ουίι Έα]. απίοα ὄλβιον 
εὖν. ἴουίαμς, αιιοά {π οἆ. 2. χθοθρίαία, φιλίην περιδέδροµεν εὐνὴν 
οομῖ, Ἠλποήσπα, 
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καὶ δροσεροὺ λειμῶγος ἀνέβρυον ἄνθεα τοῖγοι 

ἄμφὶ γονῇ Βρομίοιο, καὶ ἀννεφέλων ἐπὶ λέκτρων 
. ; - Αν / δν 

ῥρονταίοις πατάγοισιν ἐπέκτυπεν ἐγδόμυγος Ζευς, 
/ , / 

τύμπανα γυκτελίοιο προῦεσπίζων «4ιονίσου. 
α ᾱς .. ας. 

ὤδο καὶ Σεμέλην μετὰ λέκτρα φίλῳ προσπεύξατο μύθῳ, 

δο 

ὦρο 

ὦ0δ 

ἐλπίσιν ἐσσομένησυ παρηγορέων ἕο νύφη” 
σα / νο ος / ) 1 

ᾷΣμὺὶ, γύναι, Ἀρογίδης., σέο νιµφίος: αἰθερίῳ' μὲν 
3 / σ }/ ν , 

αὐχένα γαῦρον ἄειρε συνγαπτοµέγη παρακοίτη" 
/ / λ /ς. / μείζονα δὲ βροτέης μὴ δίζεο µέτμα γεγέθληρ. 

3 ” /, ην ; ” ΜΒ ν ων 
ου σοι ἐριδμαίγει «{ανάης γάμος ἀλλά καὶ αυτῆς 

ιά , 5 ’ . ’ 

πατροκασιγνήτης ῥοέων ὑμέναικ ἔρωτων 
ση) ε) ’ 1 . / λ απο 

εκρυφες " Ῥυρωπη γάρ ἀγαλλοκέτη «1ιὸς ευνῇ 
η. ο , ΚΑΛΗ 5. 20] { 3 ἤλυῦθεν ἐς Κρήτην' Σεμέλη ὃ᾽ ἓς Ὄλυμπον ἱκάνευ. 

’ α π/ 3 ῃ 1 {η / 

τί πλέον ἠθελες ἄλλο µετ αἰθέρα καὶ πόὀλον ἄστρων; 
/ [αι . ΄ ᾽ 

καί ποτέ τις Λλέξειεν, ὅτι Ἀρονίδης πόρε τιμὴν 

γερτερίῳ ήίνων καὶ οὐραχίῳ «Ίιονυσῳ. 
Δ ϱ) μ ς/ { 3 ο 

ἀλλὰ µετ Αὐτογόης βροτὸν υἶέα, καὺ τόκον ᾿}νοῦς, 
λ 1 ε. ὃν ; ον / 1 . .- 

τὸν μὲν ἑοῖς σκυλόκεσσι δελουπότα, τὸν δὲ τοκῆας 
- { ας] -- / / παιδοφόγου μέλλοντα Θανιῖν πτερύεντι ῥελέμνῳ, 

κ λ ’ ςλ ο ; 

καὶ μετὰ Λυσσαλέης µινησθιογ υἱὸν «4γαύης, 
ο), τ { ο) / ΙΡ) αφῦιτον υἷα λόὀχευε, καὶ ἄδαναάτην σε Μαλέσσω, 

΄ ’ ο - , ΄ Π 

ὑλῥίη, ὅττι Φεοῖσι καὺ ἀγδράσι γάρµα λοχεύσεις, 
ερ / / .] /η. ὃν 4 υἷέα κυσαµένη, βροτέης ἐπίληδον ἁνίης. 

ν. 55ο... προπτύξατο οά{ιε, 

ν. 505. δυααλέης ο, ϱε. Ἰοδίς. τοσήε Έα], απαπηφιιᾶὰ {ν 

εἆ. 2. τγδής νὶήοςο δισσαλέης βίας, 

ν. 507. λοχεύεις οὐ ιτ. 
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ΝΟΝΝΟΥ 

Ἐκ Αι 
1. 

εἳ 3 [ή / 

ς εἴπων, ἐς Ὄλυμπον ἔβη Φεόο. ἓν δὲ µελάθρῳ 
ς { ο ο αλ ’ ἡ ο 9 / ος 

ὑψορόφῳ γόον εἶχεν ἄλώμενον ἐγγύδι νύμφης, 

Θήῤης οἴστρον ἔχων πλέον αἰθέρος" ἱμερόεις γὰρ 
1 Γ / / 

οὐρανος ην Κρονίδη Σεμέλης δύµος, ἀμφὶ δὲ παστῷ 

ὅ ἀμφίπολοι ἸΚάδµοιο 4ιὸς πέλον εὔποδες ὦδραι. 

Καὶ γαμίη ῥαθάμιγγι δὐπετέων ὑμεναίων 

ὄγκῳ Ὀλιβομένη, Σεμέλης κυμαίγετο γαστήρ" 

µαρτυρίη δὲ τόποιο φιλοστεφάνου «4ιονύσου 
, 4 3 θα σε. / Δ , 

στέµµατι θυμὸν ἔτερπεν. ἐπ᾽ ἄνθοκόμου δὲ καρήνου 

10 Φυιάδος αὐτοέλικτον ἄγνέπλεκε κισσὸν ἐθείρης, 
/ δεν η { 3 / 1 / 

Ῥασοαρίδων ἅτε µάντις' ἐπεσσοομέγησι δὲ νύμφαις 
/{ / { ον ὄψιμον ἀγχιτόκοίσιν ἐπωνυμίην πύρε κισσοῦ. 

καὶ βαρὺν ὄγκον ἔχουσα Θεηγενέος τοκετοῖο, 
1, , / Γ.. ; 

εὔ ποτέ τις σύριγγυ γέρων ἐμελιζετο ποιµήν, 

μπω -----ᾶ------ 

γ.α. δὲ µελάθρ. εὐ 1. Ἐιιουδανί ουπι ΆΊοδετο (οι Ὠίο- 
Ἀγδ. 14Ρεῖ 9εκ. ΗείάεΙ». 18οφ.). γ. 8. ὑψιρόφῳ εἀῑτι. ἆε επιονᾶ. 
εος!ῖ. εἴῖαπι ἸἼο8. «αι αιίόθια {εορταί Ἠ]ιοάοπ, 

ν. 8. µαρτυρίη εᾱ. ϱτ. οπι, Μα]ῑς, 

Υ. 1ο. Φνάδος ΟΙΠΏς9. ἐδείρη εᾱ. 3. γ. 5. ἀπεσσομένησι εᾱ. ι. 
3. ἀσωομένησι τεπίαραι Όσπ. Ἠεοιπι Ἰοδογαδ, εἰ αππι]ίο απίο 

 Ἠμοάοπιααμιις, 



Α 

αγά ΝΟΝΝΟΤΧ 
φ 

μ. 1... { ὦ.. 15 γείτανος εἰαίουσα φιλαγραύλου µέλος ᾿Ἠχοῦς, 
, / , ο. 

οἰοχίτων Φαλάμοιο διέστιχε Δυιάδι φωνῇ : 
3 / ε) ’ [ή / πω 

εἶ κτύπος ουρεσίφοιτος ἄκούετο δίζυγος αὐλοῦ, 
/ , [4 α 

ὑψορόφων ἀπέδιλος ἀναθρώσκουσα µελάθρων, 
9 εδ 3 ’ 5 { μα) «/ 

εἰς ῥάχιν αὐτοκέλευστος ἐρημάδος ἔστιχεν ὕλης!' 
/ { ρω μ. ο 3ο κύμβαλον εἰ πλατάγησε, ποδῶν ἐλελίζετο παλμῷ, 
ο οω / 3/ / Υψ λοξῷ καμπύλον ἴχνος ὑποσκαίρουσα πεδίλῳ : 

' / , 3 , 
εἶ δὲ τανυκραίροιο µεμυκότος ἔκλυε ταύρου, 
3 ’ . ’ πω 

ἀντίτυπον μύκημα βοὺς µυκήσωτο λαιμῷ : 
/ ΄ ἃ ο πολλάκι ποιµεγίην ὑπὸ δειράδα Θυιάδι φωνὴ 

ὰ ’ σα / 3 ,. 95 Πανὶ µέλος συγάειδε, καὶ ἔπλετο σύνΌροος Εχω 
{ ’ . , / ο. 

καὶ γόµιον κερύεγτος ἀμειῤομένη κτύπον αὐλοῦ, 
3 Δ 3, .) Γ.. κα ’ ο 

εἰς χορὸν ἴχνος ἔκαμψε" πάϊς ὃ᾽ ἀλόχευτος ἐχέφρωφ 
ια, ’ , / 

ὅλμασιν ἐνδομύχοισι συνεσκίρτησε τεκούση 
ψι τ. ΄ Λ 3 δίδ ο σ) δὲ 

αὐλομανὲς µίµημα, καὶ αὐτοδίδακτον ἀοιδὴν 
σ ’ [ή .) ; 

6ο ἡμιτελῆς κελάδησε, χέων ὑποκόλπιον ἠχῶ. 
ο ο Δ 9 [ή α . β , εν], 

ὡς Ὁ μὲν ἄρσενοπαιδος ἄέξετο γαστέρος γκῳ, 
. λ ο στ ον : ος α. ο . δὲ 4, ο. άγγελος εὔφροσυνης , νοερὸν βρέφος" ἀμφὶ δὲ κπουρῷ 
Ε) , 7 , 5] ῃ 3 ῃ τω 

σμφίπολοι Ἀρονίωνος ἐπέστεφον οὐραχὸν «2ραι. 
.. 5 τν [ή Δ »] 4 

Καὶ Φθόνος ὑψιμέδοντος ὀπιπεύων ἀἄιὸς εὐνήν, 

ὃδ καὶ Σεμέλης ὠδῖνα Φεηγεγέος τοκετοῖο, 
, 3 3/ μ 3,ζ Βάκχου ζηλον ἔδεκτο καὶ ἔγδοθυ γαστρος ἐόντος 

αὐτοπαῦθὴς ἄστοργος, ἑῷὼ βεβολημµένος ἰῷ- 
έ ο, , ’ 

καὶ φρενὶ κερδαλέη σκολιὴν ἐφράσσατο βουλή», 
3/ .) { Π / ' 

«4φεος ἄγτιτυποιφ φέρων ψευδήµογα µορφην 

ν. 16. Φυάδι φωνῇ ΟΠΙΠΘΒ. 
γ. 15. ὑψιρόφων οπλο: βεᾷ Ἀ]ο5, Μοδίτπ Ῥτοροδιίϊ αἲ ν. 1: 

Θιο εἴῖαπι Πποάσπι. 

ν. 10. αὐτοκέλευτος ο]. ἸΜθουπι Ἀ[ος. οἱ ἰπι Ἠ]οάοπι, 
ν. 34. ΦΨινάδι ΟΙΠ165, γ. 8, ἔπτετο εἰ. 2. εἰ 08, αιά πιει 

Ἐβιφπαπα οομάεοϊίυταα, αμα ατα 18οῖ, ργοροδιάῖν 
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η Σε ᾿ ο ά ε/ ολ) σω 

4ο ἔντεσι µιμηλοῖσε, καὶ οἷα περ αἵματος ολκῷ 

ἄγθεῖ φαρμακόεντι καιέχραφε γῶτα βοείης 
λ συ 

ποιητῇ ὁκθάμιμ καὺ ὡς Μταµέγων ἀπὸ φωτῶν, 

βάψας ἰσατύπῳ δεδολωµένα δάκτυλα µίλτῳ, 
ο 3 λε ὴν Μµ { λύθ 3 

χεῖρας ἐρευθιόφντι γὀζῳ φοιγίσσετο ΛυΌρῳ 
λ 5] /{ 3 { ω 

46 καὶ κιύπον ἐγγεάχιλον ἀνήρυγεν ἄνθερεῶνος, 
/ { / ς Α { 

σµερδαλέοις στοµάτεσσι φέρων ῥηξήνορα φωνην " 
{ ον ο ζ 3 / ) / 

Σλεύιγόοις ὃ ὀάροισιν ἀνεπτοίησεν «4θηνην, 
./ 3 / [ η καὶ φΘογερὴν οἴστρησεν ἔτι πλέον εἲς χόλον ΄Ηρην ́  

/ 5. ῃ .. / ΄ / 
ἄμφοτέρας ὃ᾽ ἐρέθιζε" τόὀσῳ δ' ἠνίπαπε μύθῳ' 

/ , 3/ . 9 3 , «/ 

δο  «ίζεώ σοι γέον ἄλλὸν ἐν αἰθέρι νυμφίον, Ἡρη, 
αλλ 3 κ όν ἆλ λ ε/ ν στ ’ νι ζώ 

ἄλλον, ἐπεὶ Σεμέλη τεὸν ἤρπασεν, ἧς χάριν εὐνῆς 
{ ΣΦ / 

Θήβης ἑπταπύλοιο γαμήλιον ουδας ἀμείῥων, 
- ήν ς { ] / ὼ Ρ) λ / η 

οὐρανὸν. ἑπτάζωνον ἀναίνεται' ἀντὶ σέθεν δὲ 
ι α/ ΄ { 

τέρπεται ἀγκὰς ἔχων γβονίην ἐγκύμονα νύμφην. | 

59 πῇ μοι ἕῆλου ἔβη μητρώϊος, ᾖ ῥα καὶ αὐτῆς 

ο εἰς᾽ ο λλης ὑμέναιον ἐθηλύνθη χόλος Ἡρης ; 

π] σέο κέντρα μύωπος ἀφειδέος; οὐκέτυ πόντῳ 
ιά ςλ ’ 3 ’ ώ ’ ή 

πθρτις αλιπτοίητος ἐλαύνεται; οὐκέτυ ῥουτης 
Μ ο Ε) { ’ 3 κω. 

Ἴργος ἀκοιμήτοισι πολυσπερέεσσιν ὀπωπαῖς 
Ἶ Π - , { Π 

6ο κλεψιγάµου Ἀρονίδαο γεώτερα λέκτρα φυλάσσεν; 
, στ Αα { 3 / : 

ἀλλὰ τί µοι δόµος οὗτος Ὀλύμπιος, εἰς χθόνα βαΐνων, 

αἰθέρα καλλείψω πατρώϊον' ἡμετέρην δὲ 
3/ [4 

Θρήκην ναιετάων, οὔ µητέρος ὄλγεα λεύσσω 
σω / 

ἀχνυμέτης, οὗ Ζῆνα γαμοκλόπον: εἰ δέ ποτ ἐλδη 
4 

06 γαΐαν ἐς ἡμετέρην, ποθέων Βιστωνίδα κούρην, 
{ κά 12/ ς/ κά ς , 

γνῶὠσεται, οἱος «4ρης, Οτὲ χωεται ἡμετέρην γόρ 

ν. 46. »,Νιάρ πο φεγὶρδετΙῖ ῥοιζήτορα., Ἠενηι, 

Υ. ὁδ. Μο», πο γίάεί, ους Νομπα πο σοὲ Ρο, φιιᾶια μοὶ 
βοτ{ρβευ1{, : 

, σα / ..] . 

γ. 04. οὖὐδέ ποτ ΘΗΙΗΘ6, 5ἱΠθ 88ΗΡΙΙ, 
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/ ’ 

Τιτήνων ὀλέτειραν ἔχων Φανατηφόρον αἰχμήν, 
’ ΄ ’ 

ἐκ Θρή/κηής Ἀοονίωνα γυναιµανέοντα διωξω" 
1 { ΄ «{ , ᾗ 3 , «’ 

"καὶ πρόφασιν µεθέπων , ὅτι παρθέγον εἲς λέχος ἕλκει, 
α ’ 3. «ων / ὸ ον 

7ο ἔσσομαι αὐτοχέλευστος ἐμῆς τιµήορος εὐνῆς, 
«/ ; ς / ς ’ 

οτι χσμσαιγεγεεσσιν ὁμιλήσας υμεγαιοις, 

5] ΄ / .. Ὕ 3 3 ; 

αἰθέρα ποικιλύνγωτον ἕων ἔπλησεν ἐρώτωγ. 
ε) Ν ς / ’ ο / ώ σης ΄ 

οὐρανὸς ἑλήκοι, µερόπων δὐμος" αξονα βαΐνω. 

Ἰαλλιστὼ κατ Όλυμπον ἑλίσσεται, Ί]χυ φαείνευ 
, / / αν ” 

75 κύκλος ἀερσιλόφοιο φερώνυιος ἠρκάδος ἄρκτου. 
/ς. ’ ’ , κα 3 3 ’ 

1λειάδος ἑπταπόρου στυγέω δρόµον: ἐν γὰρ Ὀλυμπῳ 
ῃ , ’ ΄ 

Ελέκερη κλονέει μὲ, συναστράπτουσα Σελήνη. 
σω στο , / ος σω 

νῦν πὀθεν ἠθεμέεις; ἐπικόλπιον υἷέα «{ητοῦς 
17 - /. ' σ / ; 

Ίκαχες «Ιπόλλωνα, καὶ οὐ 4ιόνυσον ὀρίνεις ; 
’ / ή ᾱ.. Ἆ ν 

8ο τιμτοµέτης, Ἠφαιστε, μογοστόκε Ἰ ριτογενείης, - 

δ6 

κ. , { ΄ ΄ 
υίά νύδης ἀλόχοιο λοχεύσεται αὐτοτύκος Ζεύς, 

ὠδίνων τόκον ἄλλον ὑπέρτερον ἄρσενι μηῷ, 
 οτ ρω σω 3 ; τς 3 κ π ἳ 

οὐδὲ τεοῦ ῥουπλῆγος ἔτι χρέος. εἶξον, 4ὔηνη, 
ο. η 7 Α μ.. νν ”, . [ λήγε «Ίιὸς ῥούωσα λεχωϊῖον ἄντυγα κόρσης, 

« μ. / / 
ύττι σοφὴν ὠδῖγα τελεσσιγόνοιο παρήνου 

.] [ή ή ς/ / .᾿ λ ΄ 

αἰσχύνει «Πιόγυσος, Ότι χΦογίης ἀπὸ φύτλης 
ή} αν. / / / 

ἔσσεται αὐτολόχευτος Ολύμπιος, ὥσπερ {θήνη, 
η ΄ .) 

κρύπτων Παλλάδος εὖχος ἀμήτορος. ἀλλὰ καὶ αὐτὸς 
/ Δ ο} Λ ς/ / η / 

αἰδέομαι πολὺ μᾶλλον, ὅταν µεροπων τις ἐνίψῃ» 
. Ν 

γ. Το. Νε ἐμῆς εὔνῆς Ἠίο Ῥδειιάοιηανς ἆ4θ Ἰθείο Τουίς 6ἵ Τιο- 

μάς εῑκαε, ωνάθ ρτορβµαϊτιθ ε58Ε γἰάθνί νη]ί, εχδρεείεθ ροῦΐιφ ἐμῆ- 

--δφης. 

ν. Τὸ. ἄξονα βαΐνω 11165. ἀείεπάεμῖο ἼΤοδογο. 95εά οδι εκ 

οιμειμά. Ου, οἳ Υ. Ὁ. αρ. Ἡ Π]οῖς. εἰς χθόνα ῥαίΐνω. : 

γ. 7δ. νῦν ὃ᾽ ὅταν ἢρεμ. ππα]ε ἴεμίαι Ὑ. Ὦ. αρ. οί. Μον 
{ ος. ὑποκόλσπιον. ϱ{. Υ. 5ο. γ. 8. οὗ οιπίβθηπα ἂν ο. Ῥτ. 54ρ- 
Ῥιενιι Εα]κ. 

γ. δ9. τελεσσιγάµοιο οπωπε. Ὑενιμα γιός Όσα, 
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90 Ζεὺς πόρε δῆριν 4ρηξ, καὶ εἰφροσύνην ιονύσῳ. 

ἀλλὰ πόλον Ἀρογίδαο γόθοις τεκέεσσιν ἐάσας, 

ἵξομαι οὐρανύθεν µετανάστιος"'. ὑγροπαγὴς δὲ 

Ἴ[στρος δὸν σκηπτοῦχον ζλητεύοντα δεχέσθω, 

πρὶν᾿ Μιὺς οἴνοχόον 1 ανυμήδεα δεῦρο φοήσω, πα 

95 βουκόλον εὐχαίτην», μετὰ Πέργαμον στὸν Ὀλύμπου, 

οὐρανίηςο ἄψαυστον ἀμειβόμενον δέπας Ἡβης, 

πρὶν Σεμέλην καὶ Ἠάκχον ἴδω ναετῆρας Ὀλύμπου, 

καὶ στέφος ἀστερύφοιτον ἐπιχθονύης ἀριάδνης, 

σύνδρομον ᾿Ηελίοιο, συνέµπορον ᾿ΗἨριγενείης. 

300 κεῖθι µέτω, μὴ κῆτος ἴδω, μὴ Ι]ερσέος ἅρπην, 

μὴ τύπον "4νδρομέδης, μὴ Γοργόνος ὄμμα Μεδούσης, 

οὓς Κφρονίδης μετόπισθεν ἐγιστήσειεν Ὀλύμπῳ. 

Είπε" καὶ αὐτογόποιο γύον συνέχευεν ἀθήνης, 

καὶ πλέον ἠέξησε βαρυζήλου χύλον “Ηρης. 

ιο «Καὶ Φὑόνος ὀξὺς ὄρουσε καὶ ἀγκύλα γούνατα πάλλων, 

"θε λοξὰ κέλευθα δι ἠέρος" ἀνδρομέοις δὲ 

ὄμμασι καὶ πραπίδεσσιν ὁμοίῖος ἔσσυτο καπνῷν 

εἰς δύλον, εἰ κακότητα νύον τελχῖνα πορύσσων. 

'Ουδὲ ἄιὸς βαρύμηνις ἐλώφεεν εὐνέτις Ἡρη: 

110 ἀλλὰ Θυελλήεντι παραΐξασα πεδίλῳ 

ποικίλων εὐφαέεσσι κεκασµέγον οὐρανὸν ἄστροις, 

ἄσπετα φοιτητῆρι διέδραµεν ἄστεα ταρσῷ, 

κερδαλέην ᾽ἁπάτην διζηµένη, εἴ που ἐφεύρῃ. 

᾽ἀλλ᾽ ὅτε 4{ικταίης Κορυβαντίδος ὑψόθι πέτρης 
115 γείτονος "4μγισοῖο λεχωϊῖον ἔδρακεν ὕδωρ, 
ο ο ο 

ν. 01, ἑάσσας γυ]ςο. 

γ. 101. μεσούσης εᾱ, ϱΥ, α Έα], ειιθμθαία, 

γ. 1οῦ. συγέχευσεν γι]βο. ο. Ιάπίθι 111. 999: 

γ. 119. [οχίαδθε ροίῖι9 ἐφεύροι. 
γ. α11ὸ. «4μγησσοῖο οΠΠ1Θ8, 

71ο), 1: μη 

ι 
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. --- .. . νι  νμω , 
ἔνθα οἵ ἀλλοπρόζαλλος ὀρεστιὰς ἠντετο δαίµων" 
ς Δ Ε] ’ Ἰ ιό [ή 

ἃ γὰρ δεὺ παρέµιμνε 4ιὸς ψευδήµονι τύμβῳ, 

τερποµένη Ἀρήτεσσιν, ἐπεὶ πέλον ἠπεροπῆες. 
3 λ , ς / ο ολ ης ’ ἀμσὶ δέ οἵ λαγόνεσσι Ἀυδωνιὰς ἔθφρεε µίτρη, 

ω ᾖήὁ} ’ πο [ή ω 

τὴ ἔγι δαίδαλα πάντα βροτῶν Φελκτήρια κεῖται 
- Δ 3 , [ή 9 2 ᾗῇὉ Ν 

ἓν μὲν ἐπικλοπίη πολυµήχανος, ἓν ὃ) ὀαριστὺς 
ν / ν Ε] Ἆ 

πάρφασις, ἐν δὲ δόλοι πολυειδέες, ἐν δὲ καὶ αὐτὸς 

σύνόρομος Περίοις ἁπατήλιος Όρκος ἀήταις. 
-- , ; ΄ {ς- 

Καὶ δολίην ἁπάτην δολίῳ μειλίξατο μύθῳ 
η - 1 3 ῃ ; εν οη ποικιλόµητις, ἀμυνομένη παρακοίτην 

πο Δ [ή ον Δ Δ 

Χαῖρε, ὣεὰ δολόμητι δολοπλανὲς, --- οὐδὲ καὶ αὐτὸς 
αι π.ζ , εδω ς - 

κλεψινόοις ὀάροισι παρέρχεται αἱμύλος Ἑρμῆς --- 

δὺς καὶ ἐμοὶ ζωστῆρα παναίολον, ὃν ποτε Ρείη 
πω ς «ω { ε/ ’ 3 

δῆσεν ἑαῖς λαγόνεσσεν, ἕως ἀπάφησεν ἀποίτην. 

15ο οὐ μὲν ἐγὼ Ἀρονίωχι φέρω πετρωδεα µορφήν, 

125 

9 Δ , ’ Αα; ΄ 

οὐδὲ Λίδῳ δολόεντι παρακλέπτω παρακοίτῃ, 
3 αλ λ , } Ἱς Ξ / - ρω 9 

ἀλλὰ γυνὴ χΦονίη µε βιάζεται, ης χάριν ευνῆς 
ζ ./ , ὴ Ἅ ο ὦ 

Φ οῦὓρος «4ρης βαρυύμηνις ἀναίγεται αιθέρα ναίειν. 
, ’ Ε) / μ / Ω 3 λ Δ 

τί πλέον, εἰ γενόμην ὥΦεος ὄμβροτος; οὐτιδανη γὰρ 
Δ 3 ια) / αγ λ Ξ] Δ «1 ο 

Ὀνητὴ ἐμὸν πόσιν ἔσχε, τὸν ου Φεὺς Ίρπασε «{Πτω" 
3 4 ; ; 1 ’ κ , Γ 

οὐ «ανάη παρίαυε τὸ δευτερον Νέτιοςο Ζευς, 
3 λ / π εἩ .. 

ἄλλὰ σιδηροφόροιο μετὰ σφρηγῖδα µε/άῦρου, 
ῃ / Α Ἰ ἵά 

µεμφομένη χρυσέοισι γάμοις, ναυτίλ/ετο γυµφη, 
ε! / [αι .] ὰ / καὶ λάχεν ἔδνον Έρωτος ὕδωρ ἅλός: ἐν δὲ Δαλάσση 

ν. 117. οὗ γὰρ οὔἵα. ἢ γὰρ ος. ο Όιμ. οοπίθοῖ. Φεᾷ 6 νη]ρ. 
Ίθοίίοπο Ιαιάαί Ίοουπα (ταον, αἲ Οα]Ηπι, Τον. 8. Ἰἠποᾶοια, Ἡ Υὰρ. 

γ. 120. Περίῃς ΟΠΙΗ85. 
ν. 126. 8. οὐδὲ καὶ αὐτὸς --- ὀάροισι ο. ϱν. οὔ σε καὶ αὐτὸς --- 

ὁάροισι εᾱ. 2. ο. Μο». ο οομῖ. Εαῑς, Του, οὐδὲ καὶ αὐτὸς --- 

ὁάροις σε. »,Ἐρίειο ἀἰσήομής 65ι, οὐδὲ σὲ /᾿ αὐτὸς --- Φάροισιν 

Ε]οάοπησηπις, οὗ σὲ καὶ αὐτὴν Ἠειιι, 

γ. 126. αοδεύτερο» εἰ. ϱς. 
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σύμπλοος ο ην ἐνήχετο χηλὸς ἆ ἀήταις. 

"οὐδὲ μετὰ Κρήτην πάλιν ἔπλεε ταῦρος Ὀλύμπου, 

οὖν ἴδεν Εὐρώπην μετὰ δέµνιον. ὑγροβαφὴς δὲ 
, , Ὕγ / 

οἰστρηθεῖσα μύωπι κεραοφὀρος ἔπλεεν ζω. 
αφ ο 9η { ο Ψη , 

οὐδὲ «Φεὰ γάμον εἶχεν ἐλεύθερον’ ἀλλὰ καὶ αὐτὴ 
/ [ό μ. 4 σα , ]ασιέρι φόρτον ἔχουσα πολύστροφος ἔτρεχε «4Πτώ, 

/ / ά ) 
ἄστατα παπταίνουσα πολυπλανέων σφυρὰ νήσων, 

λ / ο / / ι 

καὶ σάλον οὐ µίμνοντα πωκοξείνοιο Φαλάσσης, 
; τα {α. σ/ 4 καὶ λοχίης µόγις εἶδεν ἐλεύφερον ἔρνος ἑλαίης. 

«Ίητὼ τόσσα µύγησε, καὺ οὗ γραίσµησεν ἀκοίτῃης' 
σω ρω ν ; Π . 

Ὀνητῆς ὃ᾽ ὠκυμόροιο μιῆς διὰ δέµνια νύμφης 
3 , 3 / ’ Αα) "νο ἃ 

οὐραχίης ἀπέειπε κασιγνήτης Λέχος Ἡρης. 
΄ 1 ” / / κά» λ . λ Ε ; 

δείδια, µὴ Κρονίδης µε; πόσις καὶ γνωτὸς ἀπούων, 
/ ο) ΄ { Σω 

αἰθέρος ἐξελάσειε γυναυκείης χάριν εὐνῆς, 
’ ’ ς ουν /3 μ] ΄ 

μὴ Σεμέλην τελέσειεν ἑοῦ βασίλειαν Ὀλύμπου. 
λ. 4 / / »/ ε/ 

εἶ δὲ α Ἀρονίωνι χαρίδεαι, ἠέπερ ΄Ηρη, 
Ν λ Ρ] { 3 λ ελ / / 

μηδὲ τεὴν ὀπάσειας ἐμοὶ πανθελγέα µίτρην, 
3/ 2/ ον /{ ς Ε] ’ 

ὄφρα µόλΜ! πρὸς Ὄλυμπον ἐμὺς πάλιν υἱὸς ἀλήτης, 
ς , αν: Οἡ / 3 / 3 ον 

ὑστατίην ἐπὶ πέζαν ἐλεύσομαι αὁκεανοῖο, 
] ; / / ς ΄ 

αἰθέρα μαλλείψασα χάριν ῥροτέων ὑμεναίων, 

Τηθύος ἀρχεγόνοιο συνέστιος" ἔνθεν ἵκάνω 
5 ς ’ 3 ’ 3 ’ . 

εἰς δύµον “ἁρμονίῆς, καὶ Ὀψίονος ἐγγύθι µίμνω. 

ἀλλὰ σὺ δαί ἄιὸς παμμήτορα γύμφην άλλα συ, πυὐσιγουσα ἄιῦος παµμµήτορα γυμφη, 

ν. 145. "Ινώ εὔἶπ, πανί ΊΤοῬ. ν. 5, Ίπα]ο Φεοῦ ἴομίαης, 

ν. 147. ἄσον εἴ γ. 5. λοχείης εᾱ. ϱτ. θα. Γα]]ς. οιδὶ Ρορίθν (ιβ 
γα ήυπα {π εᾱ. 2. γεπιαμδῖ, 

γ. 106. νῦν δὲ τεήν απαῖο ἰεπίαρ. Τα, Ίου 1ο, θεά γ, 10, 
βροἀοβί5 Ππεῖρι. 

γ. 101. Εὐρυγόμης ἴεμιανὶι Οαπ1, {οίᾶδεο νειο, αἰαυίάσιι Ἠάσο 
τικος Ορ]ήομῖς, Θεά ποῖα οεἰἶαμι Ταγπιομίαο ἀθπιδ, ἰμ απο 
Ορ]ομῖς οχαει]α αδδειναρα μίας, 

Μ 20 
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3ΝΟΙΝΝΘΥ 

Τ ε] ο) { “” , 

δός µοι ἔχειν ζωστῖθα βοηῦόον, ὄφρα φιγόντα 
ορ ο ἐς 1/ π ; τν . 

Φέλξω Φοῦφρον 4ρηα, το δεύτερον αἰθέρα ναίειγ. 
’ 1 ’ { 

ος φαµένης, ἄπάμειπτο θεὰ πειθήμονι μύυθῳ'. 
κ ο 5 1 / / 

μῆτερ ᾿Εγυαλίοιο, «4ιὸς πρωτὀῶρονε Σύμφη, 
λ ρω Αα; 3 [ή 

δώσω ἐμὸν ζωστῆρα, καὶ εἶ πλέον ἄλλο κελεύεις 
: «/ - λ - , λος 

πείθοµαι, ὅττι Φεοῖαι µετὰ Ἀροτίωγος ἀνάσσεις. 
/ οω / . - η 

δέχνυσο τοῦτον ἱμάντα' περισφίγξασα δὲ κόλπῳ, 
3 { 3λ ΄ 

ρεα μὲν κοµίσειας ἐς οὐρανόν' }ν ὃ᾽ ἐθελήσης, 
/ / , ’ - 

«έλγε γουν Ἀρογίδαο, καὶ, εἰ Ἰθέος, ἡ2κοαχοῖο 
/ , 1 . ς ΄ 3 ’ 

χωομένου' χβονίων δὲ λιπὼν ὑμέγαιον ἐρώτων, 
ο. ” τ 3 ” Ἡ ε έδ 7. κ 
ἵξεται αὐτοκέλευστος ἐς οὐρανὸν ὑψιμέδων Ζεύς, 

/ 7 { τ ρω ἡμετέρῳ δολόεντι περιγγόµψας φρένα κεστῷ " 

οὗτος ἐμῆς Πσφίης φρενοΨελγέά κεστον ἑλέγχει. 
οἳ / 2 4 ς / { ΄ 

Ὃης φαµένη δολόµητις ὑπηγέμιος φύγε δαίµων, 

ἠέρα πωτήεχτι διαστείχουσα πεδίλῳ. 

Αικταίης δὲ λιποῦσα σακέςπαλον ἄντρον ἐρίπεης, 

μαὶ λοχί λὺν, , : γιο »αὐ λοχίι σπήλυγγα τελεσσιγόγοιο «δεαίνης, 

εἰς «Φάλαμον Σεμέλης ἀπατήλιος ἠλυθεν ση, 

ζήλῳ φυσιόωσα”". μελιγλὠσσῳ δὲ γεραιῇ 
3 α { ν .ω ΄ 

ἰσοφανὴς φιλόπαιδι δέµας μορφοῦτο τιδηνη 
’ Δ " /. ’ 

παιδοχοµῳ, τὴν αὐτὸς ἄνηέξησεν ᾿{γήνωρ, 
΄ ς .. Ὕν Ν ο » ὃν Ἱ -” καί οἱ κλῆρον ἔδωκε, καὶ ὥὤπασεν ἄχὺςὶ γυναῖϊκά, 

Ὑ , -” Δ , ΄ υ .) .) 

οἷα πατήρ πομιδῆς δὲ χάριν τίνουσα καὶ αὐτὴ 
4 πε ώς ση ς [ά «.σοο νήπιον εἰςέτι ᾖάδμον ἑῷ µαιώσατο µαζῷ, 

, .] ’ ΛΑ, ΄ σο 

καὶ ῥρέφος Ἐύρωπην φιλίῳ πηχιυνεν ὄγοστῷ. 

τῆς δέµας ἴσον ἔχουσα διέστιχεν εἰς δύµον “Ηρη, 

« μον 

ν. 174. ὑμετέρῳ οΠµ16Α. οεἳ, Υ. 167. Υ. 5. Ἀθχιις δαιδα ΠιαΠια 
ὃς καὶ εµῆς ---, 

γ. 176. σακεςπύλον ει, ῬΜεειι Ίος. 

γ. 182. τιθήνη εᾱ. ϱτ. επιεπᾶ, Εαὶκ. 

ν. 1986. ες δόµον ΟΙΜΙ6. ἸΤπίῖο νειδαθ παπι τῃ ὃν 6ἰδὶ ἆε 
βθμί:, ροδί ἴσος πια] δι ΞεἨτας, αἲ Ἆίας. ρ. ἀδι 5. 
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ΗΙΟΝΥΣΙ4ΚΙΟΝ Η. ΙΓ δν 
δ, 

γωομένη Σεμέλὴ, καὶ ἈΚύπριδε, καὶ 4ιονύσῳ, 
, / ϕὰ / ο 

µήπω φέγγος ἰδόντι" καὺ ἀρτιγάμῳ πορὰ παστῷ 
-Ἡ 5 3 / Ἡ [1] ., Ε) [4 

τοῖχον ἐς ἀγτικέλευθον ἑὴν ἔκλινεν ὀπωπήν, 
.. ΄ λ Ν ΄ 

ὄμμα παραστρέψασα, «4ιὺς μὴ λέμτρα νοήση. 
͵ ; , 5 / : 

τὴν μὲν ΤΠειθιάνασσα παθίζανεν ὑψόθι δίφρου 
/ / Ἅ 

ἀμφίπολος Σεμέλης, Τυρίης βλάστημα γενέθλης, 
/ Ν / / α/ Β 

«Θελξινόη δὲ τάπητας ἐγήρμοσεν ἤποπι δίφρῳ. 
μλ τ / τη ; 

ἔνθα Φεὰ σχεδὸν ἧστο δολοπλόκος' εὗρε δὲ κούρην 

βριθοµένην ὠδῖνι πεπαινοµέγου τοκετοῖο ; 
’ ; 

καὶ τόκον, οὗ ψαύοντα τελεσσιγόγοιο Σελήνης, 
[4 λ { [ή 

γαστρὸς ἀσημάντου, Χλοερὴ κήρυξε παρειή, 
5 λ / ; 

καὶ χλόος ἦν ἐπεὼν µελέων πάρος. ἑζοιένης δὲ 
/ { ’ . ρω 

Ἡρης φευδοµένης δολὀεν δέµος ἔτρεμε παλμῷ 
3 , Δ / σ ΦΥ { { ’ 
ἀντιτύπῳ. καὶ γέρῶεν ἐπὶ χθόνα Μάμπτετο νεύων 
αρ / ’ ή μ 

ὤμοις Ὀλιῤομέγοισι γέρων πυρτηύμεγος αὐχήν. 
χ / ζ, τ Ε) / λ / 

καὺ πρὀφασιν µογις εὗρεν' ἐπεστενάχιζε δὲ μύθῳ, 
ιά / { . 

δάκρυον εὐποίητον ἀποφψήσασα προζώπου, 
ὰ Ξ 

΄ υ.) .. ο 

καὶ δολόεν κατέλεξεν ἔπος φρενοθελγέν φωνῇ " 
. Δ ΄ ’ ; 

Εἰπὲ, πὀθεν, βασίλεια, τεαὺ χλοὔουσι παρειαί; 
ρω / ο / 3, .. .ν ΄ 

πῇ σέο κάλλος ἐκεῖνο; τίς εἰδεὶ σεῖο µεγαίρων, 
οσο 3 / ’ 

πορφυρέους σπινῷρις ἄπημαλδυνε προώπου; 
κ ῄ / / 3 ϱ) 

καὶ ῥόδα τίς µειόμειψεν ἓς ὠκυμόρους ἄγεμώνας ; 

Υ. 191. στοῖχον οὐ. Ἄπεουα Ν. Ἠ. αρ. Ὑπ]οίδ, οἱ Ἴοι, ας 
Ἠ]ιοάσπα, 

Υ. 102. «90Υ, παρατρέψασα., Ἠειπα, 

γ. 105. εἴνοπι ὃ. εᾱ, ϱι, οἴνοπι εᾱ. 2. οἳ ος, 

ν. 108. τόκο», οὗ ψΨ. 1. ο. οὕπω Ψ. 6 αιὶς τοκετὸν ψ. ἴθηῖεί. 

ν.δ. χλοερῇ --- παρειῇ οπιπεδ; Ἰο56ι. ἴαΠ16Ι 19 ΠοβίΓΩΠΑ οομἱθοῖ, 
πο τα 

ν. 2οο. Θίς θὰ. ϱν, «ἐπιὼν --- πάρος 8. ο, ο. Μο». ο οθηῖ, Εα]ῖ.. 
ἐπ᾽ ἑῶν νο]εραι Ν. Ὦ), αρ. Ψ]οίς. ν. 5. ἔτρεχε οΏιθ9; θὐιοπάαεῖο 

8056 ορια] Ἀήοφοτο; αἲ {11ο ρ]αιιάεν πιαλαῖτ, 

| 
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γ / 5 τί 
μαὶ σὐ, κατήφιόωσα, τί τῆπεαι; ἢ ζα καὶ αὐτὴ 

3/ .ω / / . 

ἔκλυες αἴσχεα κεῖνα, τάπερ βούωσι πολῖται; 
ον 9 { ὀλ λ { 9 λ / 
ἐθῥέιω ἀργεκάκων ολοῦν στοµα Φηλυτεράων. 

3 λ ῃ / οω / ΄ 

εἰπὲ δέ µοι, μὴ πούπτε τεῆς συλήτορα µίτρης, 
ο. ΄ {8 -” 

τίς σε Φεὼν ἐμίηνε; τίς Ἱοπασε σεῖο πορείην; 
ἃ ω [ , 

εἰ μὲν 4ρης λαθραῖος ἑιὴν νυμφεύσατο καύρη», 
’ ΄ 3 { 3 ων / 

καὶ Σεμέλη παρίαυεν, ἀφειδήσας “φροδίτης, 
’ ’ ιά σε ϱ] / 

ἐλθέτω ἓς σέο λέκτρα, γαμήλιον ἔγχος ἀφάσσων 
[ ῃ ς / { 

γινὠσκει µδγέχαρμον ἕὸν γενέτην σέο µήτηο. 
3 / 3 ῃ -ν [4 ΄ |” σο 

εἰ δέ σοι ὠκυπέδιλος ἔκώμασε νυµφίος ᾿Εομῆς, 
/ ς λ [ή ’ 

καὶ Σεμέλης διὰ κάλλος ἑην ἠρνήσατο Πειθω, 
«Γρ ςλ 3 ’ σω 3 / ἵ 3 οω 

ῥάῤδον ἕην ὁπάσειε, τεῆς αὐταγγελον ευνῆς, 
ῃ ΄ ς ων , ΄ 

ἠέ σε κοσµήσειεν ἑοῖς χρυσέοισι πεδίλοις, 

δῶρον ὄγων λεχέων σέῷεν ἄξιον, ὄφρα καὶ αὖτ ὦρο» όγω εχεων σὲευ εν ασιο», οφο η 

3 / λ τς! {4 λ ο / ς/ 

εἴής χρυσοπέδιλος, ἅπερ 4ιὸς εὐνέτις Ηρη. 
»] ο. κά ιά 1/ Δ μ] / 

εἰ δέ σοι οὐρανόθεν πόσις ἠλυῦδε καλος ᾿Απόλλων, 
’ ς α{ ’ / /{ 

μαὶ Σεμέλης ὑπ. ἔρωτι λελασμένος ἔπλετο «Ίάφνης, 
. ’ - ὃ ηλ , ’ ὃ 3 - Φ 5 ο η Δ ύσ; 

γόσφι δόλου κρυφίοιο δι Πέρος εἰς σὲ χορεύση 
ς ! ; 3 , «{ / 

ἄβρος, ἄσιγήτων ἐποχημένος ἅρματι πύκνων, 

ἕδνα τεῆς φιλότητος ἑὴν φόρμιγγα κοµίζων, 
Δ ες Ὁ / ΓΗ... 3 ΄ ὰ 

πιστὸν ἑων Όσαλάμων σηκήϊον" εἰσορόων γὰρ 
Στο 3 , / : ΄Ω « [4 

Κάδμος ἐπουθανίην κιΦάρην Φοίῤοιο φοήσει, 
«λ , ο" ο εσ λ ν τω ΄ 

ἣν ἴδεν αἰολόφωνον ἑῆς παρὰ δεῖπνα τραπέζης, 
ς ΄ / 3 ’ ς / 

"ριιογίης μέλπουσαν ἐπιχθδονίους ὑμεναίους. 
| α] (5 ͵ 5 ή 

3 Δ ΄ σα α ΄ 1 ΄ 

εἰ δὲ γυναιµανέων επεβήσατο Ἀυανοχαίτης, 

καὶ σὲ σοφΏς προβέβουλεν ἀειδομένης Μελανίππης, 

ν. 215. ἐμίηνε ὑος. 

ν. 227. δάφνις εᾱ. ϱν. 6ἵπ, Ἐα]κ. 
ν. 254. ἁρμονίου ο. ϱγ. α Έα]. Θἱ. ν. 861. σε βιήσατο οοµ. 

Οαη. ἐπεβήσατο ταγοχὶ δι Ῥσο οοπει/ωῖέ ἀῑοίαπι ριϊαδαϊ Θεμταά. 

αἆ Μας, Ῥ. 205. [άεπι νοο, ἱπερίο ἀείειιάμ Ἀο». 

πμ 
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4ΤΟΝΥΣΙΤΗΚΙΣΝ: Η. Ρ1ΠΠ. 

͵ αν ο; 
ἀμφαδὰ πωµάσσειε" παρὰ. προπύλαια δὲ Δάδμου 

φνυμφιδίης πήξειεν ἕῆς γλωχῖνα τριαίνης, 
ῃ » ο π { ἄ 

ξυνώσας γέρας ἴσον ἐχιδνοκόμῳ παρὰ «ἄίρκη, 

240 οἵα παρ «4ργείοισι Άεοντοβύτῳ παρὰ «έρνη 
σω ῤ η) 3 { «{ { 

"σ]μα γάμων ἔστησεν ᾽αμυμώνης, ὃδι νύμφης 
/ 3/ ου / ’ .) / 

«ἄερναίης ἔτυ χῶρος ἐπωνυμός ἐστι τριαίνης. 

ἀλλὰ τί κικλήσκω σὲ παρευνέτιν {ννοσιγαίου ; 

ποῖα «Π]οσειδάωνος ἔχεις σηµηῖα λέκερων; 
Α ” πι] [ή 

3245 ὑδρηλαῖς παλάμησι χυθεὶς ἡἠγκάσσωτο' {υρώ, 
“ο Ἀ σ χι / 

παφλάζων δολόεντι ῥόώ; μιμηλὸς Ενιπεύς.' 
9 λ Δ ς 3 «Ον { / 3 Ν { εἶ δὲ καὶ, ὡς ἐγέπειςο, σέο νυμφίος ἐσιὶ Κρονίων, 

τ ] / -ἲ-ᾱ / ’ ) ς { ο» ἑλθέτω εἷς σέο λέκτρα οὖν ἱμερόεντι περαυνῷ, 

ἄστεροπῇ γαμίῃ κεκορυθμένοςο, ὄψρα τις εἴπῃ 
«/γ1 / Ἐ 3 / 350 ᾿Είρης καὶ Σεμέλης νυμφοστόλοι εἰσὺ κεραυνού. 

/ ἶ ός 
ζηλήμων περ ἐοῦσα, «4ιὸς δάµαρ οὗ. σε χαλέψευ " 

σ Δ , | δ, η . 
οὗ γὰρ ἐπιτρέψειε τεὺς' μητρωϊος «4ρη9. 

ῤ , ’ « 3/ ολῥήι Εὐρώπη Σεμέλης πλέον, ἣν ὑπὲρ ὤμων 
Ἀ ; ΕΜ ΤΙ Ἡ , κ ος 

Ζεὺς κερόεις ἀνάειρε" ποθοβλήτοιο δὲ εαύρου 

955 ἄβροχος ἀκροτώτοιο δι ὕδατος ἔτρειε γηλήν 
Δ ’ 5 2/1 ς Γ ον / ο μι 

καὶ σκάφος ηεν Ἔγρωτος, ὃ τηλίκος. . ἆ µέγα Φαῦμα, 

παρθένος ἠνιόχευε τὸν αἰθέρος ἠνιοχζα. 

ὀλῥίζω οαήν Σεμέλης πλέον, ἧς διὰ κόλπου 

Ἰρύσεος εξ ὀρόφοιο ατέῤῥεεν ὑέτιος Ζεὺς. Ἂν. 

260 ὄφνει] ῥαθάμιγγι γυναιµανέος φιφετοῖο--!'''' 

οὗ μὲν χρύσεα δῶρα αρ ἥτεε νύ φη᾽ 

εἴχε γὰρ ἔδνον Έφωτος ὅλον πόσιν. ἀλλά, (πι εἴη 

-σιγὴ. ἐφ᾽ Ἠμείων, .γεγέτης μὴ Κάδμος. ἀκούση. 

186 

Ἡὸς φαµένη, λίπε δῶμα, καὶ ἀγνυμόνην ἔτι νόμφήν, 

906 ΄ ὃν δ ζῆλον ἔχουσαν ἁμιμήτων ὑμενωίων, 
ας ΑΦΗ. ̓ 

99 ( υ οφ 

μὴ, 257. σᾷᾷ. κωμάσειε. 
γ. 205. ὑμείων εί. δει Ἆος, 

.. 

μος εἱ 
α 

΄ 
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: ΄ { . { 

µεμφομένην Ἀρογίωχι. παλινόστῳ δὲ κελεύθω 

ἰθέρος ἔγδον ἵκανε, καὶ οὐρωνίῳ παρὰ δω; συυἑθοος ἕλ ευ ” ' ουρά ) 1 οσα ωμκω 

΄ κ ΔΝ μ { ο κείµενα δερκοµένη «1ιὺς ἔντεα νύσφι φοσῇος, 
Γ 3 πὸ / , 

οάπερ εἰκαίοντα φίλῳ μειλίξατο μύθῳ' 

370 Βροντὴ, παὶ σὲ λέλοιπεν ἐμὸς νεφεληγερέτα Ζεύρ: 
’ / 5 Γ.. ΄α [ή σω 

τίς πάλιν ἁρπάξας σε, σέῶεν γύµγωσε φορῖα; 
λ 3 α { .) », 3 Δ ΄ 

ῥροντη, ἔσυληὥης ---- ου» αἴτιος εστὺὶ Έυφωευς --- 
ε/ Λ ο [ή ΄ 1 

Ἡήρης ξυνὰ παθοῦσα παρήγοθε:. φυμφοκοµος γὰρ 
ς ῃ Ε) - , 3 ΄ ς , ’ 

υμέας ἀμφοτέρους. απαχαίγεταιν υξτιος Ζευς. 

[21] 
-ω Ὕ ο ΄ ς ’ 

οὗ νιφετοῖς ἔτι γαῖα παλύτεταε, ὑγοοχύτου δὲ 
σ/ ΄ ’ ὼ ΄ 

ὀμβρου λειπομένου, περιβόσκεται αὐχμὺς ἀρούρης Ὁ- 
ασ. λ σα ..« ιά α 

αὐλακα, παρπὸν ἔχων ἀχοηϊον: ἀγθογόμοις δὲ νλὸ 
Ε) λ , , . ῃ { ἀγτὶ κελαινεφέος κικλήσκεται ἀγγέφελος Ζεύς. οὗ 
3 η η χ. η, 1 « “. ος 4 

αστεροπσι, - ϱογιώωχι πυθωσεα ῴη-5στε φωγ11, 

2δο Ζηνὶ γυναιµατέοντι, φίλοι, φθέγξασθε, κεραυνοί, 

ἀλλὰ βαρυζήλων ἀχέων ποινήτορες 'Ἡρης, 

εἰς Σεµέλην ἔργεσθε γαμοστόλοι: ἕδγα δὲ µίερης. 

λισσομένη φλαγόέντας ἑοὺς. δέξαιτο φονῖας. κ 
”, Δ Ε) 2 { - 

Ίοἵα μὲν ἀφθόγγοις ἄιὸς, ἔντεσιν ἴαχεν Ἡρη. ο ἳ- 
Ε) / ου α. ”Λ.. / / 

385 ἀχνυμένη": φῷονερῷ δὲ χόλῳ κυµαίγετο δαίµων. 

νρολσε 

ν. 471. ἁρπάξας σε γύμν. το]ϊεια Ίποιμα οἡ. ρε, σέο νῦν γύμν, 
ευρρ]εν{{ Εαῑκ.τραταπι ορίθ 1π 6. 2. 6ί αρ. Ἠο5. ,Ε]εδαπίον τεὸν 

Ἰπδεγαι Πλούσια εινα. ν. 8, ἐεσιλήθης οὐ. εἶι, ἍΊας. στὰ 

γΥ. Ὁ. αρ. ΨΠ]οῖ, αἱ Ροδίθείος ν. 275. πια] ἰθμίαραί παρήγορα, 

πρῖ ο. 2. πιιρήγογ: εχμ]ρει. 

ν. 275. ὕγραχύτου οἆ. ϱὲ. ουι, Το. 

ν. 277. αὔλάκι καρπὀν, Ῥοεϊῖΐα ἀῑφιιοίοις ἴπ πο β{αοςθᾶ, ους, 

ΟΜΜΙΕΦ: Ἠιοχ ἄγρογόμος Ο11188,.- 

γ. 381. ποιήτορες ο, ϱγ. ἃ Ρα]κ. ΘΊΗ,. ὃ 

ν. 986, λισποµένη. -- ἰοὺς δέξοιτο φονῇος οᾱ, Ρ., λιοσομένη --- 
ἑοὺς δέξοιτο φονῆας οἡ. 2. ο ἠἼο5, ο εοπῖοοι. Ἐα]ις, Ὕμά ἑοὺς πι 

γ:ἨΕΙΥΡο Ἱθβί, -5οἆ ἰοὺς ἵπ πιβγδίθ, οἨδοινοί, ον 
. 
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λαὶ Σεμέλη βαρύθυμος ἑῷ γεοπενθέὺ θυμῷ, 

ἀστεροπὴν ποθέουσα, πυραυγέα πομπὸν Ερώτων, 

µεμφομένοις στοµάτεσσιν ἐὸν λικάνευεν, ἀκοίτην, 

Ἡραίης ἐέλουσα πυφριστεφέος τύπον εὐνῆς: 
1 {ανάης «λί / ς φέ ο αμα 

990 ΤΙρὺς «{ανάης λίποµαί σε θυηφεγέων ὑμεγαίων, 
ά ’ ο, δν, 

δὸς χάριν, Ἠὐρώπης κερύεις πόσις' αἰδέομαι γὰρ 
Λ ’ 5; ολ . Αν ./ ἅ ἴδ 3 ΄ 

πικλήσκειν Σεμέλης σε, τὸν ὡς ὄναρ εἴδον, ἀκοίτην. 
/ 17 / 

᾿Ακρίσιος Λάδμοιο µακάρτερος" ἀλλὰ καὶ αὐτὴ 
/ Ε / . ΄ ε σο 

ἤθελον, εἰ χρύσειον ἴδον, γάµον, ὄέτιε Ζεῦ, 

εἰ μὴ τοῦτο γέρας σέο Περσέος ἤρπασε µήτηρ" 1 το σι 

η 3, α / ο το, 

Ἰθελον, εἴ µε κόμισσας ἐν ὕδασι ταῦρος. ὁδίτης 
.. ; .ο / 

ὤμοις ὑμετέροισιν, ἴνα πλάζοιτο καὶ αὐτὸς 
νο μεν Γς 2ἡ / «/ ν - 

}νωτὸς ἐμὸς Πολυύδωρος, ἀλήμονος ἅρπαγα φύμφής 
/ ς/ , ον, αλ / ι ου 

µαστευων, ὅτε αδμος, ἐμὸν Κρονίωνα φορῇα. 
κά ΄ { - ρ ” Ἴοο ἀλλὰ τί µοι βοέοιο.γάµου τύπος, «Ἴ) φιφετοῖο ; 

3 3 Ω. / εἰ / / 
οὐκ ἐθέλω γέρας ἴσον, ὅπερ χδονίη λάχε νύμφη. 
“γι Ρ. ΄ ου 3} ανε /{ 3 ώ 

Ευρώπη. Λίπε ταῦρον, ἔα «{ανάῃ χύσιν ὄμβρου 
/ ο ασ { { 3, 

"Ἡρης μοῦνος ἔχει µε γάμων φθόνος. ' εἴ µε γεραίρειᾳ, 

παστὸν ἐμὸν κὀσμησὸν ἐπουρανίῳ σέο πυρσῷ, 

5οῦ αἰθύσσων νεφέων.ἐρόεν σέλας᾽ ἀστεροπὴν δὲ 

ἔδνον ἐμῆς φιλότητος ἀπειθέν δεῖξον Αγαύη". 

«ὐτονύη. φρίξειεν ἐμῷ παρὰ γείτανι παστῷ, .. 

νυμφοκόμων ἀἴουσα µέλος βρονταῖον ᾿Ερώτων, 

σύμβολον αὐτοβόητον ἀκηρύκτων σέο ̓ λέκτρωγ. 

1ο δὸς δὲ, περιπτύξαιμι φίλην φλόγα, καὶ φρένα τέρψω, 

ἄστεροπῆς ψαύουσα, μαὺ ἀμφαφόωσα' κεραυνούς. 4 

δε) ο ΗΟΝ:. 

͵ { 
ώσο ' 

γ. 286. θυμῷ οιπηθς; απ’ μόθῳ Ῥν ομῤμὴ Ῥναοοδες βαρύθυμου: 2 
ΙΤ Νν 90975 πλώτοιτο εὰ. Ῥρ0:οπι. α Εαῑκ, ο ο. 

γ. ὅοά, ἐπ᾽ οὐρωνίῳ εά1ι. θιι. Λος. οἳ ἀπίθα Ἠ]ιοξ σα, 
ο Νε (ῶοθε ῥέλος ομιο8: 88 5εηδα... τς. ν 

ὃν ὅχο, περιπτύξαι µε {ουφίίοι Ιοραμάτπη 6956 ο ριυίαι Μοβ. ΕςΙΥ, 
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ιωσω / " α / 

δός µοι σῶν Φαλάμων ζυγίην φλόγα" πᾶσα δὲ νύμφη 
Δ 3} 9 ἐκδ, Λ / ς ΄ . 

πυρσὺν κ ή τελεσσιγάμων "Ὑμεναίων. 

; ῥα τεῶν γαμίων οὐκ ἄξιως εἰμὶ κεραυνῶν, 
3) πλ. ΄ } ς / .ο.ῶ ; ; 

Ἴάρεος αμα φέρουσα καὶ ὑμετέρης ᾿φροδίτης; 
λ αν) | ν. 2 1 1 - { ι 2 /{ Μώ 

δειλὴ ἐγὼ, Σεμέλης μὲν ἔχεν γάμόρ ὠκύμορον πῦρ, 

καὶ χθογίους λαμπτῆρας": ἐφαπτομένη δὲ κεραυνοῦ, ' 

καὶ στεροπ]Ἡς Ἰβαύουσα, τε νυμφεύεται ΄Ἡρη. 
’ 1 Δ Γ.. ο» γυμφίε τερπικέραυνε, σὺ μὲν πολυφεγγέὲ παστῷ 

΄ ον ΄ νὰ η { 

ἔνθεον εἴδος ἔχων ἐπὶ δέµπιον ἔργεαι Ἡρης, 
ν κ ὃς ΄ ' ζ..οο / 

ἄστεροπαῖς Ἰαμίήσι κάταυγάζων σέο- γύαφην, 
1 4 ο τ; .. .. λ , 3λ σο ς / η . 

Ζεὺς πυρύεις' Σεμέλῃ δὲ δράκων, ἢ ταῦρος ἑκάγεις. 
; ν ; 7 / : 

κείνη μὲν βαρύδουπον Ὀλύμπιον Ίχον ᾿Ερώτων 
3 .”. / . ἀ «{ .. πο 

εἰκαῖει Σεμέλη δὲ τύπῳ σκιοειδέύ μορφῆς 
ι κ“ / κ. . « , μ ταύρου ηευδαλέοιῦ γόθον ᾿μυκηῦμὸν ἀἄκούει. 

; . , ΄ 

ἄφοφος εἲς ἐμὰ λέκτρα κατέρχεῖαι ὀγέφελος Ζεύς, 
Δ . / ς { πρ, «/ καὶ νεφεληγερέτης ὑψαύχενι μίγεύται  Ἡρη. 
{ 3 { Ἡ, νεα αρφο κούρης ὃ᾽ αἰνογάμοιο, πατῆρ ἐμῦς, ἀἴσχεα φεύγων, 

μμ. . ἐνδόμυγος σέο. Κάδμος ἄλυσμάζει πάτον ἀγδρῶν, 
29 / 2, ᾱ / ι οέ.-., -- 

αἰδόμενος, παέτῆσι φανηµεναι, 'Όττε πολῖται 
-- αν . Ἱ ς ΄ . ν 

πάντες ἐφυβρίζουσι τεοῖς κρυφίοις ὑμεναίοις, οι 
’ ζω η} / Ξ 

µεμφόμενοι Σἐμέλην, ὅτι φώριον ἔαχεν ἀκοίσην. 
{ η } “5. ς " ΄ .α - καλὸν ἐμοὶ πόρες ἔδνον ὀγείδεα Δηλυτεράων. τον στ 

τάιοτίς, Πτι 9259 προσ Ἡ αμεοὶ δλ 

ας) 

κ; ὅσα, ζυγέῃ ΟΠΊἨ65, ΊΠοβου, ιά νθνμι, μαοὴ αἴιρείηι 5ἱ4γ 

Ῥο556 ριϊανίτ, Ίαπι Ἠλ]οάοπι, ζυγίην. εσο Ότι 

ν. 516, γάµον εἆ- 5. µη: α Ρας. ο ο τος ο ττ ραᾶσο 

ν. 218. νυµφ. κούρη οᾱ. Ρρχ. Ἐαηομά. Όαυϊ, οἳ Εως. 

ν. Όλο. επιδέµνιον ο. ὧϱν. α Ῥαἰς. οπι. 

ν. ὀ2.. .εμέλη εὰ- Ῥν. αρ εοῖ. θα. τς ο οσοι 

1Ψν Όα0. Ῥντο σέο 56 βοἱβετε πολιάδόο,, 3 τν αιιῖ µέοι μεῦν αἲι ἌΤος. 

οιιοά οἳ ποπ: ἠωγιάεμάυπαν οι ο τσ Φοξ 

γ. ὅδι, ος ὰ ΟΙΠΊΘ8, ὥρᾶς ἀπιῤρίόουσι νο 
οτιὃδ 

3 
κ 
.ν 

αλ. 
« 

ψ 

8 
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καὺ γοθὸς ἀμφιπόλων ἐμὲ µέπφεται., ἔξογα δ ἄλλων 

δειµαίνω στόµα λάβρον ἀσιγήτοιο τυθήνης. 

µνώεο, τίς Γυφῶνι δολόφρονα πάτμολθοθώ κής 

σοὺ πόρεν ἅρπαμένοιο πάλιν σπινΘηρα κεραυγοῦ. 

δεῖξον ἐμφῷ γενετῆρι, τάπερ πόρε" γηραλέος γὰρ 

Κάδμος ἀπαιτίζει µε τεῆς σημήϊΐον εὐνῆς. 

οὕπω ἐγὼ Ἀρογίωγος ἀληθέος εἴδον ὀπωπήν, 8 

οὗ βλεφάρων ἀκτῖνα σελασφόρον, οὐδὲ προσώπου 

μαρμαρυγὰς ἐνόησα καὶ ἀστράπτουσαν ὑπήνην: 

οὕπω ἴδον τεὸὺν εἴδος Ολύμπιον, ἀλλὰ δοκεύω 

πόρδαλιν, ἠὲ Λέοντα, Φεὺν δ᾽ οὐκ εἴδον ἀποίτην. 

ὡς βροτὸν εἰςορόω σε, «Φεὺν μέλλουσα λοχεύει». 

ἄλλον ἐγὼ πυθόμην φλογερὸν γάµον" ᾿Ἠέλιος γὰρ 

σὺν πυρὶ φυμφιδίῳ. Κλυμένην ἠγκάσδατο νύμφην- 

Ἔννεπεν, αἰτίζουσα φίλον µόρον’ ἴσα γὰρ Ηρη 

εἲς γάμον ἀθρῆσαι μινυώριον ἔλπετο νύμφη 

µειλίχιον σπινῷ ρα γαληναίοιο περαυνοῦ.' 

Ζεὺς δὲ πατὴρ ἀίων, φθονεραῖς ἐπιμέαφετο Μοίραις, 

καὶ Σεμέλην ἐλέαιρεν ἀώριον: ἀμφὶ δὲ Βάμγῳ ) 

κερδαλέης. γίνωσχεν ἀμείλικτον γόλον 'Ἠρής:" 

Ἑωμείη δὲ κέλευεν, ἀπὸ φλογεροῖο περαυφοῦ 

ἁρπάξαι νέον υἷα πυριῤλήτοιο Θυώνης. 

καΐ τινα μῦθον ἔλεξε πατὴρ ὑψαύχενι πούρη: 

ἸΩ γύναι, ἢ σε δόλοις φθονερὸς γόου ἤπαφεν Ηρης; 
[ / / ; / Ε) / 

ἠ ῥα, γύναυ, δοκέεις,. ὅτι μείλιχοί εἰσι κεραυνοί; 

ν. 544, Ῥαξῆο, δὲ οπή ης ο. Ῥν. 5αρρ]ενῖ Ἐας, 

ν. 547. -ἠκάσσατο εᾱ. ϱν. α Εαῑ, οἱ ΟΠΕ. θη1. 

γ. 548, Ἡρη εᾱ. ῤν. επι, Ταἰκ, ν. 5, 1. μιιώθιος. 

ν. 555. κερδαλέην --- ἀμειλίπτου οἆ. ϱτ. πεθδαλέον---- ἀμειλίπτου 
οὗ, ο. επι Ἀοδ. ο εομῖ, Εαῑῑς, αμ αἳ περδαλέης τθυαν{. 

γ. 556. περιβλήτοιο οὐ. Ρν. α (αμῖ. 6πι. Ν 

ν. 507. δολόειο οἵ. Ῥν, α Ταἰξ. οµι. δόλῳ τοπίαραι Ολη 
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τληθς, μένει» Ἰθόνον ὄλλον, ἕως ἔτι φόρτον ἄείρεις, 

τλῆδι, μέν Ἰοόγον ἄλλον, ἕως ἐμὸν υἷα λογεύεις. 

μὴ πρὸ αμ... ἀπαιτήσηο µε φονῇας» 

οὐ στεροπὴν µεθέπων, «ανάης σύλησα κορεύῃ», 

οὐ βᾳοντῆς Κελάδηµα, ποὺ οὗ Τυρίης σέο γύμφῆς 

Τὐρώπης ὑμέναιον ἐνυμφεύσαντο κεραυνοί. 

οὐκ ἴδεν ᾿ναχίη δαιάλη σέλας' ἀλλὰ σὺ μούνη 

θνητὴ ἀπαιτίδεις µε, τὰ μὴ δεὺς ἥτεε «ἄητω. 

Τοῖον ἔπος κατέλεξε, καὺ οὗ µενέαινεν ἐρίξειν 

νεύµασι. µοιριδίοισι'. δι αἰθερίοιο δὲ κόλπου 
Ε] { σ΄ νὶ ς ; 5 ’ 
αστράπτων πεφορητο;, Ἆάῑ ιπεσίην εο γυµφης 

/ « / , / [4 

37ο. οὐκ ἐθέλων. ἐτέλεσσε πὀσις στεροπηγεθέτα Ζευς" 

75 ᾿ 

28ο 

ἰς Σεμέλην ὃ᾽ ἐχό τηφεέῖ χειρὶ τιταίνων εἰς Σεμέλ χόρευε, κατηφεῖ χειρὶ τ 
κα α Ἡ αν ς , ον ο 

νυμφιδίους σπιν ῆρας ἀμερσιγάμοιο κεραυγοῦ. 
ᾖ ! ν 3. . λ « ο 

καὶ Θάλάμος στεροπῇσιν ἐλάμπετο, καὶ πυρὺς ἀτμῷ 
λ μα 4 .. / ’ , 

᾿Τσμηνὸς σελάγιζεν, Όλη δ' ἀμαρύσσετο Θήῤη. 
.. / η πω ολ 

Καὶ Σεμέλη, φλογθεντας ἕους ὀρόωσα φονῇας, 
πω / / ρω 

αὐχένα γαῦρον ἄειρε, καὶ ὑψινόῳ φάτο φωνῇ” 

1Γηκτίδος οὐ γατέω Λιγυηχέος, οὐ χρέος αὐλοῦ" 
α΄ ο λ ΄ λ { 3 ή 

βρονταὶ ἐμοὶ γεγάασι «ιὸς σύθιγγες Ερωτωνγ,. 
, εέ - 3 / 

αὐλὸς ἐμοὺ πτύπος οὗτος Ολύμπιος ' αἰθερίης δὲ 
3 οσο ΑΓ δω - 

δαλὸς ἐμῶν Φαλάμων στεροπῆς σέλας" οὐτιδανῶν δὲ 

οὖκ ἀλέγω δαΐδων:. δαῖΐδες δέ µοί εἴσι κεραυνού, 

ν. ὅ6ι, ᾿ἀπαιτίξης ο, ϱν. ἀπαιτίζεις οὐ, 5. οκ επιεμᾶ, Ἐακ. 
Οοπάα Ρίοισοι. Ὑεχίς. Ρ. ὅ2. εἰ ἨΊο». ἀεήοτατί ἀποιπίζης, ααοᾶ 

να πι Γετοπάστα , 5ἱ οοπδινμοΒο ραντ, μή οκ αμίεορᾶἆ. βεμήεγοί. 

ν. 505. δανάη οὐίΠ. Επιοπάς Ῥίΐεγσου, Ὑοτίβ. Ρ. ὅχ. χεερρίί Ἠϊος. 

ν. 5. μέ η «οὐ. οπιήσδαπα αρρ]εν/{ὲ Οτσι, εἰ Ὡβοάοσμι, 

λα. τιν. 202... πατέλεξεν οᾱ. ϱρν. α Εαὓς, ετη. κ 

γ. 508. {οντ, βοηραίῖ γήμασι. ; 

γ. 576. ἕψονόῳ εᾱ, ρε. οι. Ἐαὶις, 
γ. 58ο,, οὐτιδανὴ οὐϊτι, ᾖπασυχα ειιοιὰ, Ἠ[οφεγ, ’ 
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[4 ” , ' 3 , / ΄ 

εἰμὲ δάµαρ Ἀρονίωνος, ᾿Εγίονός ἐστιν {γαύη, 

ἀὐτογόην καλέσωσιν Ιάρισταίοιο υναῖκα 
.) Τ / Τὰ. ή ’ ο ών /. 

Ινὼ ἔχει Νεφέλην, Σεμέλη  λάχε συύγγαµον 'Ἡρην. 

οὗ 1ενόμην ««Φάμαντος ἐγὼ δάµαρ' ὠκύμορον δὲ 

οὗ τέκον «άπιαίωφα κυνοσπάδα, σύνγομον ὕλης. 
.) , { α ἢ/ς . ε]  ό η 

ου χατεω φοραιγος ὀλίζονος ουραγιτ 740 

, / ’ 5 / 

ἄατραίη κιθόρη Σεμέλης ὑμέναιον ἀδίδεν. 
σ/ φ ., ιά 

{1γηεῖτε Αυδιόωσα, καὺ ἤθελε χερσὶν ἀφάσσειν ' 
λ ευ] / / 

ἄστεροπήν ὀλέτειραν: ἄφειδήσασα δὲ ἸΜοίρης, 

ολμηρὴ πολάµη φογίων ἔψαυσε κεραυνῶν τομή πλ αλά ο ῷ ἳ 

καὺ γάμος ἦν Σεμέλης Θανατηφύρος, ἣς εἐνὶ Φεσμῷ 

πυρκαϊην καὶ τύµβον ἐδήκατο παστὺν ᾿Αριννύς. 
Ν / - / 5 ου 

καὶ λοχίαις ἄκτῖσι γαμήλιον ἄσθμα κεραυχοῦ 
7 ὃν .. 5 δήσ ή ος ο), αι τὲ { ο γύ ν Ζηνὸς ἀφειδήσαντος ὅλην τεφρώσατο νύμφη 

λ ) ’ ο Ἶ 2 / μ / καὶ στεροπὴ πέλε µαῖα, καὶ Πλλείθυια κεραυγοί: 
/ : Ἡ ; . / / 

κόλπου ὃ᾽ αἰθομένοιο διαῦρώσκοντα τεχούσης, 

Ῥόπνον ἐ ψ ειδοι έν λόξ ώπχον ἐπουραχίήη µαιώσατο φειδοµένη φλόξ, 

µητροφόγῳ σπινῦῆθι µαραινομέγων ὑμεναίων: 
ἃ , 23 / οἳ { νκα 

χαὶ ῥρέφος ἠΛιτόμηνον ἀθηλήτου τοπετοῖο 

ἡ πα μόαι φειδομέχοισιν ἐχύτλωσαντο κεραυνοί. 

καὶ Σεμέλη πυρόεσσαν ο ορισ τελευτήν, 

ὤλετο τερποµένη λόχιον μόρον" ἦν δὲ νοῆσαι 
} 12 / { 3 συ Ἴμερον, Εἰλείόνιαν, Ερινύας εν ἑνὶ παστῷ. 

Δ ’ ς / ευ ο , 

χαὶ βρέφος ἡμιτέλεστον ἑῷ γενετῆρι λοχεύσας, 
αμ) ΄ ω α/ 5 ο 

ουρανίῳ πυρὶ γυῖα λελουμέγον, ἤγαγεν Ερμῆς. 
ο ». 

ν. ὅδ7. ὀλίζανος θὔϊ. 6ι1. Ίος. Θεὰ {οχῖ, νυ, ή 7. 288. εοἶ]ο- 
οαπάϊ διμῖ ροδί ν. 077. 

γ. 501. ενὲ Φεσμῷ οπἱ185, (Οοχτοχίϊ Ίαιι ἨΠοάοιῃ, 

ν. 500. ἀλειθήαν εἰ. ϱν. Ἐπιοιά. Ἐαῑ. 6ἳ Οαπ:. 

γ. 4οὀ, Λοχεῦσαι εἀᾷ, Ἐπιεπάαγίι Ἠλιούσμιλμι», 

Ελ, 
4. 



ο ν», 

' μμ 

4 

ο ΝΟΝΝΟΥ 4ΙΠΟΝΥΣΙΗΝ.ΟΝ Η. 711. 

. Δ { , ’ ε[ 

Ζεὺς δὲ ῥαρυζήλοιο µετατρέψας νύον Ἡρης, 
π/ 3 ... ,. η. ο) ω 

ὄγριον ἐπρηῦνε παλίλλυτον ὄγκον ἀπειλῆς. 
ι η ῃ / 3 

καὶ φλογερήν Σεμέλην µετανάστιον ες πόλον ἄστρων, 
5] 1 εί μη Β) { , / 

ἀιο οὐρανὺν οἰκον ἔχουσαν, ἄνήγαγε µητέρα Ἠάμχου, 
3 ; / ς ’ ς / ε/{ 

αἰθερίοις φαέτησιν ὁμέστιον, ὡς γένος Ἡρης, 
ς [ή ς ΄ ς. 7 ΄ 

ὡς τόκον ἁθμονίης ἐξ ἄρεος, ἐξ «4φροδίτης. 
3 ο ’ / ’ 3, οω 

καὶ καθασῷ. λούσασα γέον δέµας αιδοπι πυρσῷν 
ν / σα} Αα / λ 

καὶ βίον ἀφῦιτον ἔσγεν Ὀλύμπιον: ἀντὶὺ δὲ Κάδμου, 

415 καὶ γΦονίου δαπέδοιο, καὶ «4ὐτονύης, καὶ “4γαύης 
’ / {5 ς 3 / 

σύνδρομον “4ρτεμιν εὗρε, καὶ ὠμίλῃσεν 4θηνη, 
«/ ον σω ; .. 

καὶ πόλον ἕδνον ἔδεκτο, μιῖς ψαύουσα τραπέζης 
ς / . 2/ .. ἃ 7 ΄ 

Ζηνὶ, καὶ «ἔρμαωνι, καὶ «4θεῖ, καὶ {χνυδερείῃ. 

ν. ἀιδ. λύσασα νέον δέµας αἴθοπι π. εᾱ. Ῥτ. λούσασα εᾱ, 2. οκ 
θιι. Εα]κ. λούσασα ν. ὃδ. αἴθετο π. ἈΊοε. ο Όαμ. οομὰθοίυτα, Ἐ. εν 
καθαρῷ λούσασαν ἓὸν δέµας αἴδοπι πυροῷ. Ἠθγιπαμμο εχοίἀἶοεο 
αι νιάείας Ῥορδί Ώωπο Υθυςυ, 

ν. 416. Ἐοχίαφεο τοβηίιιθιάπα οδῖ σύνῶρονον. ον ὁμίλησει 
εὐ. ϱ. α Έα, οιηειιά, ἐ 
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ὤὝ ο ΝΑΟΣ ΕΤ ως Ν΄ ΩΣ Ν 

9. 

Ζεὺς δὲ πατήρ Σεμέλης φλογερῶν Νωμιήτορα κόλπων - 

ἡμυτελῆ , λΛοχίοιο διαθρώσκοντα περαυνοῦ, 

δεξάµενος, «4ιόφυσον ἐπέῤῥαφεν ἄρσενι μηρῷ, 

μαρμαρυγὴν δ ἀνέμιμνε τελεσσιγόνοιο Σελήνης. 

ὅ καὶ παλάμη Ἀρονίδαο, κυβερνήτειρα λοχείης, 

αὐτομάτη πέλε µαῖα πολυῤῥαφέος τοπετοῖο, 

παιδοτόκου Λύσασα µογοετόκα νήµατα μηροῦ. 

καὺ «4ιὸς ὠδίνοντος ἴτυς Φηλύνετο μὴροῦ ' 

καὺ πάϊς ἠλιτόμηνος ἀμήτορι τίπτετο Φεσμῷ, 

10 ἄρσενα δηλυτέρην μετὰ γαστέρα γαστέρα βαΐνων. 

τὸν μὲν ὑπερκύψαντα Θεηγενέος τοκετοῖο, 

στέµµατυ κισσήεντυ Λεχωΐδεο ἔστεφον ὤδραι, 

ἐσσομένων πήρυκες' ἐπ᾽ ἀνθοκόμῳ δὲ καρήνῳ 

εὐκεράων σκολιῇῆσιν ὑπὸ σπείρησι δρακόντων 

16 ταυροφυῇ Αιόνυσον ἐμιτρώσάντο κεραστήν. 
μ---- μὲ. 

αν 

γ. 3. λοχοίοιο ο. Ρήι 
γ. 4, Νεβοίο, απ ροδὶ Ἠτπο γοχοιπ οο]]οσαιά{ οἱμὲ γν. 8. ο. 10ν 

Ίνα οετίθ πεχις 4ΡΙΙΟΣ, οἱ ογίταϊιι αμ] ἴοτπμαϊίο Υν. 7. 8. 
ν. δ. παλάµῃ οᾱ. Ῥχ. θια. Ἐο]ίς, 
σ. 11, ἆονῖ, δοἱρδίί: ὑπεμκύψαντα, 

79], 1, ΧΝ 
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/ ε- , 

Κα µιν ἔσω «Ίρακόνοιο λεχωὶον ἀιιφὶ κολώνην 
Γον , 1 .. πω πήἠχεῖ κολπωθέντι λαβων, ἨΜαιηϊος Εραῆς 

Ξ / / / Δ Π Περὀῦεν πεπὀτητο. Λλοχευομένῳ δὲ «ναίῳ 
΄ 3 ’ ” 

πατρῳην ἐπένηκεν ἐπωγχυμίην τοχετοῖο, 
[ά ιά 3 Δ ᾽ ιά 

κικλήσκων «4ιόγυσον, ἐπεὶ ποδὲ φὐρτον ἀείρων, 
... , ’ / σω 

Πίε χωλαίνων Ἀρονίδης βεβριθότι μηοῷ, 
ρω ε/ , π; , Δ . ΄ 

φῦσος ὅτι γλὠσση Συρακοσσίδι χωλὸς ἀκούει. 
Δ Ν Ε) ή Ε] / στ [ή 

καὶ Φεὺν ἀρτιλόχευτον ἐφήμισαν Εϊραφιωτην, 
ή νο ας ο” 

ὅττι µιν εὐώδιχι πατὴρ ἐθῥάψατο μηρῷ. 
.᾿ [ή ... ΄ 

Ναί µιν ἀχυτλώτοιο διαΐσσοντα λοχείης, 
{ .. οω }/ 3 , ΄ ς ω 

πήχει κοῦρον ἄδακρυν ἐκούφισε σύγγονος Εομῆς, 
ή ο ο [ή ο 

καὺ βρέφος, εὐκεράοιο φυῆς .ἴγδαλμα Σελήνης, 
3, , ; «2. / 
ὥπασε Θυγατίρεσσι «1άμου, ποταμηΐσι Νύμφαις, 

- ή εν Δ ο 
ποῖδα «ιὸς κωµέειν σταφυληκόμον: αἳ δὲ λαβοῦσας, 

αρ -- ; 3 ψ Ἠάκχον ἐπηχύνανιο, καὶ εἰς στόµα παιδὸς ἑκάστη 
» Α ΄ { 5) [ή .] ν σω ἀθλιῤέων γλαγὀεσσαν ἀγέβλυεν ἱκμάδα μαζῶγ. 

Γ.. , 5 3 αη 
καὶ πάϊς αντικέλευύον ἐς οὐρανὸν ὄμμα τιταίγων, 

[ 5 1/1. 3 ναι. ας ” 

ὕπτιος ἠεν ἀὔπγος' ἀμοιβαίμοι δὲ ῥιπαῖς 

Πέρα λακτίζων, διδυµάυχι τέρπετο πα) μῷ 
Δ Γ .] .. - ο οθο ἡ ο ν α , καὶ πόλον ἐσκοπίαζεν ἀήδεα, Ὀαμβαλέος δὲ 

πατρῳιν ἐγέλασσεν ὕτυν δεδοκηµέχος ἄστρωγ. 
τ ’ - [ Δ ΄.. ΄ 

Καὶ βρέφος ἀθρήσασα «4ιὸς νεμεσίζετο γυµφη” 
οι ο ο Ἰ ”. ή Ω ’ ὴ .α «/ ι 

Θωγατέρες δὲ «{άμοιο χόλῳ ῥαρυμηχιος Ηρης τη | 
ο ’ / , , | 
δαιµογίης κακοτητος ἐβακχευῦησαν ἱμάσῦλῃη. 
-] ΜΑ] ω ’ 

ἐν δὲ δόµῳ δμωῇσιν ἐπέχραον, ἐν τριόδοις δὲ 
-- . ’ . δ , αν οδ ; σα, ὃὸ Γ ν 

ξειγοφόνῳ δαίτρευον ὁδοιπόρον ἄνδρα μαχαίρη 
.) ’ ς Δ , Δ |. Γη 

φριχαλέαι ὃ᾽ ἀλάλαζον, ὑπὸ στροφάλιγγι δὲ ῥιπῇ 
3 Δ 91 / -. 3 [ή , 

ὀφδαλμοὺς ἐλέλιζον ἄκοσμήτοιο προςώπου. 

γ. 16. Αραά αἷος εοπἰ βίας «4ράκανον. 
γ. 56. πατρώην Ο11168. Υ. 5. ἀφροίσασα εᾱ. Ῥν. αποᾷ επιθιά. 

Εαϊΐκ, Ῥταρίειθα ΟΠΊΠΘΕ µαστίζετο, Ὕιοὰ βίο ἠπίερτυτα πο. εταῖ, 
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πάντη ὃ᾽ ἔνδα καὶ ἔνθα νοοπλαγέεσσι μενοιαῖς 
’ -ω ’ οω 

ἔτρεχον ἀσταθέων τροχαλῷ σκιρτήµατι ταρσῶν! 
Ἡ / ΄ 3 »/ ’ 5 

καὶ πλοκἀμους βάκχευον ἐς Πέρα δυιάδες αὐραυ 
, { λ , ς 

πλαζυμένους" κροκύεις δὲ περὺ στέρνοισιν ἑκάοτης 

.ἀφροκόμῳ ῥαθάμιγγί χιτὼν λευκαίνετο κούρης. 
, ; ς Λι / . / 

καί γύ κε φοιιαλέης ἑτερόφρονι κύματὶ λύσσης 

νήπιον εἰςέτι Ἠάμχον ἐμιστύλλοντο µαχαίρη, 
3 Χ Ε) / η λ 1. οω εἶ μὴ ἀσημάντοιο ποδὺς Ληΐστορι ταρσῷ 
Εύ , ια λ ; / ν τλ «/ δι ω 

όκχον ὑποκλέψας πτερόεις πάλιν ἤρπασεν Ερμῆς, 
ΑΗ 5 η, ... / καὺ βρέφος ἀρτικόμισιον ἔχων ζωαρκέῦ κόλπῳ, 

3 Ε) / Ρ.» 3/ , οω εἰς δόμον ρτιτόκοιο λεχωίον ἤγαγεν ᾿Γνοῦς. 
ΑΥΤ. ΄ σω / , 

Ἡ μὲν ἀγηέρταζεν ἑῆς προθορόντα λοχείης, 
/ Φεό ζω / ΄ / γῆπιον εἰσέτι κοῦρον, ἐπωλένιον Με]ικέρτην 

παιδοκόµοις παλάμησιν’ ἀγσιδαίνοντο δὲ µαζοί, 
/ , 

Φλιῤομέγοιο γάλακτος ἀναβλύζοντες ἐέρσηγ. 
χ ΄ ’ 

καὶ φιλίοις στοµάτεσσἰ εὺς µειλίξατο νύμφη», 

Φέρκελον ὀμφήεντι χέων ἔπος ἀνθερεῶνι " 
/ / στ οω Ε] 2 ο ῥλ 

Αέξο, γύναι, νέον υἷα, τεῷ δ᾽ ἔνικάτθεο κόλπῳ, 

ῖδ ᾖ Σεμέλης σέθεν, Ὁ ἑ παστῷ παῖδα κασιγνήτης Σεμέλης σέθεν, ὃν παρὰ παστῷ 
3 ωω Ε] ’ ολ έλ ὐδ Π Ε] 4 

οὐ στεροπῆς ἁἅμάῦυνεν ὅλον σέλας, οὐδέ μιν αὐτοῦ 
' { ω 3 / . ω 
µητροφύχοι σπινθῆρες ἐδηλήσαντο Μεραυνοῦ. 

καὶ βρέφος ἄχλυόεντι δόµῳω πεφυλαγμένον ἔστω, 
1/ .ω ή μηδέ µιν ἀθρήσειεν ἔσω γλαφυροῖο µελάθρου 

3 Π , ” αγ 

ἢματιον Φαέθοντος, ἢ ἔννυχον ὄμμα Σελήνης, 

γ. 40. πλοκάμοις ϱᾱ, 3. θιοᾶ ΠάελΠίες θκρτεβαῖὲ Λου. Γηος 
θυάδες Ο1Π169. Υ. 47. περιστέρνοισιν εᾱ. ϱτ. ια. Έα, 

ν. 06. εἰςέτι Ῥάκχον ΟΠ31Θε, οΟπΙτὰ 86ΗΦΙΗΙ. εἰσέτί μικκὸν οοπῖ, 
Ὀσαμρ. οΟΠΙΤΑ Ἡδιπα Νουμά.  ἈΤθοιπη {αοϊ Όαμιος. Τεμϊανί (απιο 
εἴῖαπι Ροϊυαεοῖ νήπιον, οἷά τε Λάμχον, ἐπωλ. 1Η, 

γ. 61. τεὸν υἷα ΟἵΜΕ8. Ἰμίπµ5 ΑΡίθ, οξ. Υ. 7ο, 6ὲ 140. ΠΠΟΧ 
ἐνὶ κάχθεο ΟΙΙΗ65, 

Ν 5 
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μηδέ ἓ κουρίζοντα, καὶ εἰ ταυρῶπις ἀκούει, 

ζηλήκων ῥβαρύμητις ἴδῃ κεκαλυμµένον Ἡρη. 

70 δέξο κασιγνήτης σέθεν υἱέα" σοὺ δὲ Κφονίων 

ἄξια σῶν καµάτων ὁπάσει Ὀρεπτήρια κείνου. 

ὀλβίη ἓν πάσησι Φυγατράσιν ἔπλεο Κάδμου". ϕ 

ἤδη γὰρ Σεμέλη φλογερῷ δέδµητο ῥελέμνῳ : 

ὐτονόην δὲ Δανόντι σὺν υἱέῖ γαῖα καλύψει, 

75 ἀμφοτέροις ὃ᾽ ἕνα τύμβον ἀναστήσειε Κιώαιρών: 

καὶ µόρον οὐρεσίφοιτις ἐφαθρήσειεν «4γαύη 

Ἠενθέος «ὀλλυμένοιο χόθης φψαύουσα κογίης, 

παιδοφύτος γεγαυῖα Λιπόπτολις: ἀλλὰ σὺ μούνη 

ἔσσεαι αὐχήεσσα, τόσης φαέτειρα Δαλάσσης, 

δο οἴκον ἀμειβομένη Ποσιδήϊον" εἰναλίη δὲ 

ὡς Θέτις, ὡς Γαλάτεια φατίζεται ᾿Υδριὰς Τνω. 

οὗ χθονίῳ κενεῶνι κατακρύψει σε Κιθαιρών : 

ἀλλὰ σὺ ἈΝηρεΐδων µία γίνεαι" ἀνιὶ δὲ Κάδμου 

ἐλπίδι λωϊτέρῃ καλέσης Νηρῆα τοκἼα, 

85 παιδὶ τεῷ ζώουσα σὺν ἀθανάτῳ Μελικέρτη, 

«ευκοθέη, κρατέουσα χυτῆς κληϊδα γαλήνης, 

εὐπλοίης µεδέουσα µετ «ἀἴόλον: εὐδιόων δὲ 

σοὺ πίσυνος πλεύσειε φιλέμπορος εἰν ἁλὶ ναύτης, 

βωμὸν ἕνα στήσας Ινοσίχθονι καὶ ΛΠελικέριη, 

γ. 71. Θρ. νείλου είίοπες Ο1ΠΠΟ65, κούρου ἴεπίαραί Οµ.. Ἶπ 

άθπι ππθοιι ἠποίαϊτ , ὮὉ. αρ. Ἡ ἰ]οἱς. 

γ. 77. ὀλλυμένοιο νόθης” ψαΐσατο κονίης εἰ, Ῥι. νόθης ψαύ- 

σασα κογίης εᾱ. 2. επι ο. ϱ οομ]. Εαὶκ. ψαύουσα Βλποάοπι. 

Ῥοα]ΐσετ τεπίαραὶ ψαύσαντα κ. αποά ἀωία αἆ µόρον τειι]ετῖς, 
Τι αἰία οιιπῖα ἀἴδοεάεια, Όιμαειι εο]]αιο ΧΙ ΥΙ. 358. εοπίοοῖϊ: 

νόύθης ψαύσειε δὲ κόρσης, ρατιϊομ]α οοµῖνα Νοπμί Ἡδαπι Ροδίία, 

γ. δ1. φατίσεται Ίος. αι Ν. θεηἰρδἰὶ φατίξεαιὁ Υ. 9. κατακρύ- 

ψειξδ εἆ, Ρῖ. ειπ. α (απῖ, . 
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ῥέζων ἄἀμφοτέροισι. Ἀαλασσαίοιο δὲ δίφρου 

δέξεται ἡνιοχῆα Παλαίμονα ἸΚυανοχαίτης. 
3 , 3 ) ΄ ω 

ὍὭς εἰπὼν, ἄπίχητος ἐς οὔρανὸν ἔδραμεν Ἑομῆς 
. , { / 

ἠέρι δινεύων ἀγεμώδεα ταρσὰ πεδίλων. 
, Ν κ 

᾽Γνὼ ὃ) οὐκ ἀπίθησε' φιλοστόργῳ δὲ μετοινῇ 
/ [ή 3 / ΄ ' 3 σω παιδοκόμῳ πήχυνεν ἄμήτορα Ἠάκχον ἀγοστῷ ' 

πήγε δ᾽ ἁπλωώσασα συγωρίδα δίζυγα παίδων, 
’ η) σ/ ΄ 

δίζυγα µαζὸν ὄρεξε Παλαίµονι καὶ «4ιογύσῳ. 
{ / ; ΄ 

μαὶ βρέφος ἀμφιπόλῳ παρεθήκατο Μύστιδι νύφη, 
{ Π ; 

ΠΠ ύστιδι καλλικὀµῳ Σιδωνίδι, τὴν ἐτέ κούρην 
- λ / σω 

Κάδμος ἀνηέξησε πατὴορ Δαλαμηπόλον ᾿Τνοῦς. 
πω Ἀ σω Ἡ τότε Βάκγον ἑλοῦσα «Φεοτρεφέων ἀπὸ μαξῶν, 

ε) ..Όοω -ς ’ ὦ  ζεο ΄ Ω. ! ἀπροϊδῆ ζθφόεντι κατεκλήϊίσσε βερέθρῳ. 
{ Λ ν 

καὶ «4ιὸς αὐτοβόητος ἀπαγγέλλουσα λοχείην, 
’ 

µαριισρυγὴ σελάγιζε, καταυγάζουσα πρόςώπου, 
-”ω Ι / τοῖγοι ὃ᾽ ἀχλυόεντες ἐλευκαίνοντο µελάδρου, 
Δ ζο 3ἡ ' ΄ ) ἀθ. { ” η { 

καὶ ζόφον ἔπρυφε φέγγος ἄδηήτου ἄιονύσου. 
/ ’ 

καὶ Ἀρομίῷῳ παίζοντυ παρέζετο πάγγυχος Γνω" 
, ο τῶ ’ 3 { / 

πολλάκι ὃ᾽ ἄστήριμτος ἄναθρωσκων Πελικέρτης 
/ 3 / 3 / ΄ / 

χείλεσιν ἀντιτύποισιν ἄγέσπασε γείτονα Φηλὴν, 
ο. οἱ ΄ { 

ευια παππάζοντι παρερπύζων «Πιογύσῳ. 
Ν . η συ Δ λ ῤ . 

Ἰαὺ Φεον ἔτρεφε ἸΤύστις ἕῆς μετὰ μαξὸν ἄνάσσης, 
/ , - / Ἶ 
Οµµασιν ἀγρύπγοισι παρεδρήσσουσα «{υαίῳ. 

λ λ / 4 / καὶ πιγυτὴ εράπαινα φερώωνυµα μύστίδι τέχνη 
2/ , ’ / 

Οργια νυµτελίοιο διδασκοµένη «4ιογύσου, 

αἱ τελετὴν ἄγρυπνον ἐπεγτύνουσα. «4ναίῳ, 
{ εκ ., 3 / λ / 

πρωτη Οὐπτρον ἔσεισεν, ἐπεπλατάγησε δὲ Βάκχω, 
2 ὴ 

γ. 100. Φαλαμηπόλος νυ]ρο. Ἰθοιπι επιεμά, Ίο, εἰ Ρε 
Ἠ]οάοιι, 

γ. 113. Φοίβο παραδρήσσουσα.“ Ηοιπη. 

γ. 1160. ἔστασεν ΟΙ1165. ἔπαλλεν (εμίαραὶ Όιμ. ἔσεισεν 81 

Ἠλιοάοσπα, 



120 

ΝΟΝΝΟΥ 

΄ ”ω 
κύμβαλα δινεύουσα περίκροτα δίζυγι χαλκῷ, 

ιά 1 ’ ΄ 

πρώτη αχυκτιχόρευτον ἀναψαμένη φλόγα πεύκης, 
λλ.υ 3 ό / εὔὐιων ἐσμαράγησεν ἀκοιμήτῳ «4ιονύσῳ, 

{ ’ 3/ 3 / ΄ 

πρώτη καιπύλον ἄνθος ἀναδρέψασα κορύὐμβων, 

ἄπλοκον ἀμπελόεντι κάµην µιτρώσατο δεσμῷ " 
α Δ ο ο ’ ς / 3/ ρω 

αὐτὴ ὃ᾽ ἔπλεκε «ύρσον ὁμόζυγον οἴνοπι γισσῷ, 
Ρ ΑΝ δὲ ὃ 3 ’ ’ ι 

ἄπροτατῳ δὲ σίδηρον ἔπεσφηκωσε κορυµβῳ, 
” λ ε/{ λ { 3 .. 

κευύµετον πεταλοισιΝ, Όπως µη Βαάκχον αμυξη" 
Γ Δ / τ ω 3 ἀ / : / 

190 καὶ φιάλας γυμνοῖσιν ἐπὶ σιέργοισι καθάψαι 
/ ο χε Γε. / ον χαλκείας ἐνύησε, καὶ ἰξυὶ δέρµατα γεβρῶν' 

λ οω ’ 3. ΄{ / , 

καὶ τελετῆς ζαθέης ἐγκύμονα μύστιδα κίστην 

παίγνια κουρίζοντι διδασκοµένη «4ιογύσῳ, 
/ / ζα 

πρώτη ἐχιδνήεντα κατὰ χροὺς ἡψεν ἱμάντα 

150 σύμπλοκον' εἷλικόεις δὲ δράκων περὶ δίπλακα µίτρην 
ε/ ο. ε 5 εφ ῃ ω 
ἄμματα κυκλώσας. ὀφιωδεί κάµπτετο δεσμῷ. 

ο 8 / 
Τὸν δὲ πολυκλήΐστον ὑπὸ σφρηγῖδα µελάθρου 

3/ 3 η 3/ / ε/ 

ὀµµασιν ἀπλανέεσσιν ἴδεν παγεπόψιος Ηρη, 
/ 3 { ου / 3/ ΠΜύστιδος ἀφράστοιο μυχῷ πεφυλαγµένον οἴκου. 

ν τς Δ ς { 5 ; , ) 
125 καὶ Στυγὸς ὑστεροποινον ἔπωμγυε γέρτερον νόωρ, 

, { Ἡ σε» { 3 πω 

παντοίη πακότητι κατακλύζειν δόµον {γοῦς. 
΄ ας ον ι ; ς ο 

καί νύ κεν ἡμάλδυνε ἄιὼς γόνον' ἀλλά µυ Ῥωμῆς 
ς . ; 3 ες / ! 

ἁρπάξας, ἐκόμισσε Κυῤηλίδος εἲς ῥάχιν ὕλης. 
/- ν ὃν] ’ / .”/ ρω 

ρη ὃ᾽ ὠκυπέδιλος ἐπέδραμεν εὐποδι ταρσῷ 
« ’ . [ «λ 1 / 2) / 
ὑψόθεν ἀστήρικτος" Ὁ δὲ δρὀµμον ἔφφασεν ρης, 

π γόνου δὲ Φάνητος ἄτέρμανα δύσατο µορφήν ρωτογόνου δὲ Φάνητος ἄτέρμανα δύσαιο µορφηγ. 

ν. 12ο. κορύμβῳ οΠἱηΘ68. 

ν. 122. αὕτη οἀᾱ. Οοτταεχῖϊ Ἠειπιαπιπς. 

γ. 128. κουφίζοντι διδασκομένῳ οπ.1θ». Ῥτίιφ οπι. ῬολἩσες, αἷ- 

ἴΘΓΗΠΙ 66Ο. οἱ. ν. τά. διδαοκομένῳ Μος. ο νίίο ἴγροεν. εᾱ. 3. 

ν. 122. ὑποσφρηγῖδα εᾱ. ρου. 

ν. 126. {οτῖαεε κατακλύσαει». 
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, { 3 / 

καὶ Φεὸν ἄζομένη ποωτόσπορον, εἴκαδεν “Ἡρη, 
ο , - « / ’ 

υευδοµένας ἀκιῖγας υποπτήσσουσα προζωπου, 

Ἱ 

πο. ; ν /΄ ρω οὐδὲ γόύης ἐχόησε δολοπλύκον εἰκότα μορφῆς. 
/ / 3 

145 κουφοτέροις δὲ πὀδεσοιν ὀρειάδα πέζαν ἀμείῥων, 
/ / 1 / 

χερσὲ πἐριπλεκέεσσι Μεραρφόρον νία κοµίζων, 
΄ “ / / μητρὶ «4ιὸς γενέταο Λεονιοβότῳ πὀρε Ρείη. 

΄ ο .ῃ Ε] { / 
παΐ τινα μὶ ὢον ἔειπεν ἀριστώδιγι Φεαίνη” 

/ / ο) ο. 1 / ἳ ω 
4έξο, «Φεὰ, 1έον υἴά τεοῦ 4ιὸς, ὃς µὀθον ᾿Ινδῶν 

- / / 3/ 
16ο ἀθλεύσας, μετὰ γαῖαν ἐλεύσεται εἲς πόλον ἄστρων, 

μι σα, 3 {λ / 6 3 ΔΝ αμ 

Ί]ρη Ἰωομένῃη µεγάλη χάρις" οὗ γὰρ έῴκει, 
” / / κ σ/ / 

ὃν Ἀρονίδης ὥδινεν, ἔχειν κουροτθὀφυν Ίνω. 

µαῖα 4ιωνύσοιο Αιὸς γενέτειρα γενέσθω, 
/ 1 3 ο Ρε Φ/ -” ’ µητηρ ζΖηνος ἐοῦσα, Μαὶ υἱωνοῖο τιθηνη. 

ια ϕ Ν μ / 5 ο” 19 μὸς εἰπὼν, ταχύγουνος ἐς οὐρανὸν ἠλυθεν Ἑομῆς, 
’ , , ./ κυκλώσας ῥβαλίησιν ὑπηνέμιον πτερὸν αὗραις- 

κ ὐτογύ δὲ Φάνητος ὑπέ ν εἴδος ἀμεί ἠ Ἰόνου δὲ Φάνητος ὑπέρτερον εἴδος ἀμείψας 

ἄρχαίην παλίνορσος ἑὴν ἀνεδύσατο µορφήν, 

µηιέρι παιδοκόμῳ παλιναυξέα Ἠάμχον ἐάσας, 

18ο Ἰὸν δὲ Φεὰ κοµέεσκε, καὶ εἰςέτι κοῦρον ἐόντα 
{ .) / " κ. 

ἅρματος ὠμοβόρων ἐπιβήίτορα Όῆκε λεόνιων. 

καὶ τροχαλοὶ Ἱκορυῤαντες ἔσω «Φεοδέγμογος αὐλῆς 
[ή 

παιλοκυμῳ «{ιόνυσον ἐμιτρώσαντο χορείη 
᾽ , / Ε] | / Ἀ ς ν 

καὶ δίφεα ατυπέεσκον’ ἀμοιῤαίησι δὲ ῥιπαῖς 

ν. 142. ἄζομένην οᾖ. Ῥν. οπι. Εαῑς, 

γ. 117. Ῥτο λεοντοβότῳ μιαΠι αἰιιᾶ νος, ἌΊοδενις, οἱ ἰγθηίγὶ 

1 οδδει. Ἆωπ οριιο εί. 

γ. 1δι. ρη χωομµέγη µεγάλη οἳ, ϱε. μισά. Ἐακ, 9εἆ μεγάλῃ 

ειἶαμι δείμος, Χο, δἡ. 2. ς, Ἀϊος. 
γ. 14. νζωνοῖσι ΟΙ11Θ8. 

Υ. 166. αμ ἁπλώσας, αἱ αΏὺί [ορο.. πιοκ. ἀὕρης ο. ϱν. αὔρης 
εἴ. α. εκ θι1. Εαὶκ. απ οἱ αὔραις ῥόρομης, ᾱ ον. μμ, 

ν. 190. ᾿θάσσας γυ]ρο, ονρ ο όμὴ 



17ο 

175 

18ο 

4 ΝΟΝΝΟΥ ἱ 

{ ν ο / 

ἀσπίδας ἐκρούσαντο κυβιστητῆβι σιδήρῳ, 
{ / 3 / / 

κουροσύνην κλέπτοντες ἀεξομέπου «4ιονύσου. 
.. 3 .”.. ; Γ,. 3 ΄ 

καὶ πάϊς, εἰαίων σακέων μαιήϊον ἠχώ, 
οω [ή / 

πατρῴαις κομιδῇῆσιν ἀεξήδη Κορυῤάντων. 
Δ ΄ οω ν/ { - 

καὶ νέος εὐαστῆροξ ἔχων Φηροκτόνον οἵστρον, 

ποσσὶ μὲν ὠκυτέρῃσι παρέστιχεν ἴῦμα λαγωοῦ, 
υ ΔΝ ΄ , { 3 [ή 

χειρὶ δὲ νηπιάχῳ µεθέπων κεµαδοσσόον ἀλκήν, 
Β (λ α΄ 3, ο. 1 τορς . 

ποικίλον ώῤησεν ἐπ αὐχέγι νεβρὸν ἀείρων 
Δ / 1 ά 

καὶ Ὀρασὺν αἰολόνωτον ἔχων τετανυσµένον ὤμῳ 
, . / / ; ο 

τέγριν ἄνω κπούφιζε µετάρσιον, ἔπτοῦι δεσμοῦ, 
[ή . αλ ΄ ς 

σκυύµτους χερσίν ἔχων, ἐπεδείχνυε µηήτέρι Γεύη, 

ἁρπάξας νέα τέκνα πολυγλαγέων ἀπὸ μαζῶν' 
ας , πα { ’ 

σµερδαλέους δὲ λέαντας ἔτι ζώοντας ἐρύσσας, ͵ 
, οω ο / ; 

µητέρι δῶρα τίταιγεν, ἵνα ζεύξειεν ἀπήνη, 

δίζυγας ἀμφοτέρησι πόδας παλάµησι πιέζων. 
, ᾽ / ’ ε ’ 

Φαμβαλέη δὲ γέλωτι γεγηθότι δέρκετο «Ρείη 
σ , 2 , / 
ἠνορέην καὶ ἄεῦλα γεηγενέος «4ιονύσου. 

πω 3 ο { 

καὶ ῥλοσυρῶν ᾿Πόῤακχαν ἰδὼν ὀλετῆρα Λεύντων 

ὄμμασι φαιδροτέροισι πατὴρ ἐγέλασσε Ἰρονίω». 

καὶ χοαὶ Λαχνηεντας ἄνεχλαίνωσε χιτῶνας 

γ. 165. κυῤιστηρίδι εᾱ. ϱν. α Εακ. επι. 
ν. 108. πατρώαις ΟΙΠΗθδ. Υ. 8. ἐνναστῆρος -- ἄστρον οἆ, ϱ;. 

ἐγναετῆρος -- οἴστρον οὐ. 2. αιιαθ Ἰεοίίο ο ἴαἱκεμΏ. εί Οαπί,. οοΙ-- 

ἐρειαχῖς Βιικήτς οἴστρον οιήπι 0αμε. αἲ ἐνγαέτηρος (ἵο, μή εἰ Λ109.) 

Ραις. Ῥγοροδιϊε. εὐαστῆρος ἀεῑίι Φος. Ύενιπι {ου, ὄγρευ- 
τῆρος. 

Υ. 172. Πώρησεν ΟΠΙΗΘΡ. 

ο γε ατά, κάφιξε εᾱ, ῥν. οἱ 5. Ἀορδίταπι Οαπῖ, αἱ Εας. ἀπγοηῖτ, 

οά Ῥρορίετίου πια]ο ο απι κατάπνιξε τειίαραϊ. 

ν. 175. ο», Ἐκοιάιι ασαιῖά απῖο Ἠππο γδγδυα: οαἰα]ον ἀῑσίε 1646- 

παρ. Ηεπαμμας, μ. 

γ. 192, “βλοσυρὸν διόβακχο», οπΙΙΦ5Ο δεφιιοηΐ γθιδα, 6, 1, 6ἳ 2, 

Θεὰ εκ Ορονϊμίαπο Οοἆ, ]οσυπι θμιεμᾶ, 6ἱ γοισι αισίι Εαὶῑς, 
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185 Εὐϊος, ἀρτιτέλεστον. ἔχων παιδήϊτον ἤβην, 

δαιδαλέην ἐλάφοιο φέρων ὤμοιοι καλύπτρην, 

αἰθερίων μιμηλὸν ἔχων τύπον. αἰόλον ἄστρων. αν ο 

καὶ Φρυγίης ὑπὸ πέξαν ἐς αὔλια λύγκας ἐλάσσας, 

στικτοῖς πορδαλίεσσιν ἑὴν ἔζευξεν ἀπήνην, 

190 οἷά τε πατρῴων δαπέδων ἴνδαλμα γεραίρων 

τς πολλόκι ὃ ἀθωνάτης ἐποχούμενος ἅρματι “Ρείης, 

βαιῇ χειθ φέρων. ἁπαλόχροῦ κύκλα χαλιοῦ, 

κραιπνὸὺν. ἐπειγομένων ἄνεσείρασεν ἅρμα Λεόντωγ, 

καὺ «4ιὸς ὑψιμέδοντος ἐφὶ Φθεσὶ Φάρσος ἀέξων, 

195 δεξιτεμὴν ἐτίταινεν ἐπὶ στόµα λυσσάδορ ἄρκτου, 

σµερδαλέαις γενύεσσιν ἄταρβέα δάκτυλα. βάλλων, 

δάκτυλα κουρίζυντα" ααὺ ἵσεατο μειλιχίη Φήρ, 

φηπιάχῳ στόμα δοῦλον ἐπιτρέψασα «4υαίῳ, 

καὶ κύσε καρχαλέοισι. φιλήµασι δάκτυλα Βάκχου. 

90ο δ Ὁ μὲν ἠέξητο φιλοσκοπέλῳ παρὰ “Ῥείη 

ἀρτιθαλὴς ἔτι ποῦρος ὀρίεροφοφ. ἀμφὶ δὲ πέτρη 

ΤΙᾷγες ἐκυκλώσαντο χοροίσυπον υἷα Θυωρης, . ανν 

ποσσὲ δασυκγήμοισι περισκαίροντες ἐρίπναις, 

Ῥάκχον ἀγευόζοντες:. ἑλισσομένων δὲ. χορεύηῃ 

905 αἰγείη κροτάλιζε ποδῶν σκιρτήµατι χηλή. ο 

λαὶ Σεμέλη κατ Ὄλυμπον, ἔτι πνείουσα πδραυνοῦ, 
αὐχένα γαῦρον ἄειρεν καὶ ὑψιόῳ φώτο φωφῇ" 

γ. 19Ο. πατρώῶν ΟΠΠ1Θ8. 

γ. 101. Φἱο Ἠλμοάοπι,. Ὑμ]πο ἐποχήμενος, 

γ. 197. κουρίζοντα Ὅαη. Ὑα]ρο κουφίζοντᾶ, 

 Υ. 301. Πέτρου ΟΠ1165, θΟπίτα ροδίαθ΄ οὐμρε κάμπου, Πέτρῃ 
Ῥ]λοάοπι. . 
τν 264. χορείη -- πέδων --- χηλῇ οἀτιι, Νοδίγιήπα δι οκ οιιοιμὰ. 
Τα], Θεά {οτίᾶρδε νθγιΠὶ 8!: ἑλισσομένων δὲ κά πογμής Ἄρ. 
πέδον σκιοτήµατι χηλῆς, 

ῃ 



202 ος ΝΟΝΝΟΥ. 

} ” / ͵ « ; . 

Ἡρη, ἐσυλήθης' Σεμέλης τόὀκος ἐστῖν αρδίων" 
1 ”. Ἡ --κ ϕ 3 Φιλιά ω [πι κά 

Ζεὺς ἐμὸν υἷαά λόχευσε, καὶ ἄντ᾽ ἐμέθεν πελε µήτηρ, 
ρω Δ . αυ λ πρι. η κ 210 σπεῖρε πατὴρ, καὶ ἔτικτε, τον Ἰθοσεν". αὐτυτόκῳ 'δὲ 

/ κα ”Α 

γαστρὶ νόθ τέκε παῖδα" φύσιν ὃ᾽ ᾖλλαξεν ἀτάγκη: 

Ῥέκχος ᾿Ενυαλίου πέλε φέρτερος" ὑμέιερον γὰρ, ο τἳ 
, ο 3/ . .ἔ, ο 

ροσε μοῦνγον ρια, καὶ οὐ τεκιώσατο μηρῦ- 
, 339 , ͵ νε η / Δ η Θήῤη δ᾽ Ὀρτυγίης χλέος ἔκρυφεν: οὐφονίη γὰρ Ὁ 

/. : : ι ; 3 / 

915 λάθριο) ᾿πόιλωμα διωκοµένη τέκε «{ήτω" 

ἀητὼ Φοῖβον ἔτικτε, καὶ οὔκ ὥδυιε Ἀρονίων. 
η ΄ ” α σα, 2 ’ . Ἑομείαν τέκε ἸΜαΐα, καὶ οὐκ ἐλόχευσεν ἀκοίτης" κ 

ὄμφαδίῃν. ὃ ἐμὸν υἷα πατὴρ τέκεν. ἆ μέγα δάδα, αφαδίη ἐ ἷα πατήρ τέκεν. ἆ µέγα δαῦμα, 
/ σο σα, 3 3 δ΄ / φας ο 

δέρκεο σῆς «Πιῶνυσον ἐν ἀγκαλίδεσσι τεκούσης, 
’ “ο . ιά , 3 ιά Δ 

290 πηχεὶ ππιδοκόμῳ  περικείµειον" ΟΦειάου δὲ 
/ { . πο [ο ο ῃ- 5 , 

σὴ ταµίη κὀσμοιὸ, Φεῶν πρωτόσπορος ἀρχή, ο τν) 
, Γι αι ὃν ον ο η ια 

παµµτιτωςρ ρομίου τοοφος ἔπλετο" "Ψηπιαχῳ: γαρ 
/ .. 1) 5. γ 1) ς -. - 

Ῥάκιῳ µαζον ὄρεξε, τὸν ἔσπάσεν ὑψιμέδων' Ζεύς. 

τίς Κρονίδης ὥδινε, τίς ἕτρεφεν 4ρεα 'Βείην 
-Ν τ ο ω νο πλ δι Ἂἱ |. η [ή 225 παῖδα τεόν; Κυβέλη δὲ, φατιζυµένη σέο µήτηρ, 

5. / . ’ . Ζήνα τέκεν, καὶ Βάκχον ἀνέτρεφεν εἴν ἐγὶ κόλπῳ" 

ἀμφοτέρους Ἠειρε: καὶ υἱέα καὶ γεγετῆρα. (ο 
λ / ! / 

οὐδὲ τόκῳ Σεμέλης ἅπάτωρ ᾿Ηφαιστος ἐρίζοι, 
1/ ᾱ ὃ ἀ ο δν ολ Ε) ή κ. σε 4 

ἄσπορος ἐκ γενετῆρος, ὃν αὐτογόνος τέκεν Ερη, 

250 λεπταλέων σκάζοντα ποδῶν ἑτεραλκέί ταρσῷ,. 

γ. 2090, ἀντεμέθεν εᾱ. ϱτ. επι. Εα]κ. 

ν. 511. γόθη εᾱ. ῥὲ. επι, αδ εοά. Ταἷκ, 

ν. 214. κλέος ἵαπ. οὐ. Ῥν. ομάδα. φμρρ]ενίί σαμί, εαμι Εας, 
τόκον 5αρρ]όραι Ἠλούοια.. Ἁϊοκ ἔκρυφες οπµαο5. πιαίε.,. 

μα Ἡ 2190. σαϊς εᾱ. Ρε. επι. α Εε]κ, 

γ, 321. σὴ αὖ. θὰ. Ῥν.. εἰ. 2.: οπιἱδδιµα, «εᾳο. ροδμί: οξ- ν. 219. 

ῦν ταµ. εωρρ]εν. Μοδ. Ἡ ταμίη Βμοβριαν ο | υΜβ’ 

γ. 227. Αη ναια, Μὶδὶ δειὶρεὶῖ ἀγάειρε ---. 
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' τε] 5 λέ ή β 
µητρῳην ἀτέλεστον ὑποκλέπτοντα λογείην. 

., , στ {νι οω 
οὗ Σεμέλη πέλε ΙΜαΐα πανείκελος, ἧς πάϊς Ερμῆς 

Δ { / σα 1 

ἰσοφανὴς δολύεις, κεκορυθμένος, οἷά περ 4ρης, 
«/ 3 { «. / α/ ρω 

Ηρην ἠπεροπευσεν, ἕως γλάγος ἕσπμσε μαζῶν. 
2, / 1 ς / ση 

255 εἴξατέ μοι" Ἑειμέλη γὰρ ἐὸν πὀσιν έλλαχε µούνη, 
Δ 2] Ἡ 3 { Δ 3 ῃ / Ω. 

τὴν αὐτὴν ἀρόωντα καὶ ὠδίνοντα γεγέθλην. 
π , ’ / , 

ὀλβίστη Σεμέλη χ/εριν υἱέος: ἥμέτερος γὰρ 
/ [ή { 3 { Ε] Δ 1/ 

}όσφι δύλου «4ιόγυσος ἐλεύσεται εἲς χορὸν ἄστρων, 
3 / / Ρο ε/ , 

αἰθέρα ναιετάων πατρωϊον, Όττι Ὁεαίνης 
΄ / { -ω 240 τοσσατίης ὑπέδεκτο Φεοτρεφέος γάλα Φηλῆς" 

κι. 3 / 3 3 Δ 3 Δ ” 

ἔξεται αὐτοπέλευστος ἐς οὐρανὸν, οὐδὲ χατίζει 

“Πραίοιο γάλακτος , ἀρείονα μαξὸν ἀμέλξας. 

Ἐϊπεν, ἀγαλλομένη καὶ ἐν αἰθέρι' γωοµένη δὲ 
/ / 

Ζηνὸς ἀγεπτοίησε δάµαρ µειτανάστιον ᾿Ἱνώ, 
υπ [ή / 

945 ἀπροϊδῆς ᾿4θάμωντος ἐπιβρίσασα µελάθρῳ, 
εἰ / , ζ λ / 4 ν 

ἰρέτι κουρίζοντι χολωομένη «ιογύσῳ. 
οο / ’ , 

Ἐκ Φαλάμου δὲ φυγοῦσα διέδραµε δύςγαµος {/νώ, 

γαἸέας ἀπέδιλος ἐπισκαί κολων τρηχα]έας ἀπέδιλος ἐπισκαίρουσα κολώνας, 
3, σα / / 

ἴχνος ἀκηρύκτοιο µετεσσυμένη «4ιονύσου. 
’ Γ α/ 1/ { 

250 φοιταλέη δὲ ῥέβηκε δι οὔρεος οὔρεα νύμφη, 
; ζ , 

ὄχοι χαραδρήεσσαν ἐδύσατο «4ελφίδα ΤΠυθω. 
Π / 3/ μυ.) / Δ . 

παὺ µόγις ἴχνοο ἔκαμιψε δρακοντοβότῳ περὶ λόχμη, 

ἄσχετα παιφάσσουσα ' κατὰ στέργοιο δὲ γυμνοῦ 
3 / οω πει θαλέον κήρυκα δια]ῥήηξασα χιτῶνα, 

66 ν - η , ὴ λά δὲ αν « 

955 αἰνομανῆς πεφόρητο. νοοπλάγκτοιο δὲ γύμφης 
3 λ 3. ς 9. η} ά 

οἴμωγην ἄιων ἕτεροῦροον, ἔτρεμε ποιµην, 
΄ 

γ. 351. µητρώην ΟΠΊ165, γν: 5. Σεµέλη οι. Ἐπιειμά, ϱ οομὰ, 
Τα]κ. Ίο. 

ν. 394. εἰ. ὑπερόπευσενν εοτγοσίαῖα ἀξ Ἠλοάδοπα, 
ν. 249. τοσσατίην εἡ. ϱὲ. θα. Γαἰ]κ.. 

Υ. 47. δὲ τω ει, τς ομιίβδιωη;, τροηιήτ Εαΐῑς, 



δε ΝΟΝΝΟΥ 
Γιο ; τρ 

πολλάκι 9εσπεσίη τριποδήϊδι σύμπλοκον ἕδρη, 
3 ο. } 9/. ν λ - , 

αὐχμηραῖς τριέλικτον ὄψιν σπειρηδὸν ἐφείραις 
π/ ’ κ μη / 
ἥομοσε" λεπταλέῳ δὲ περισφέγξασα καρήνῳ, 

26ο μηκεδανὴν µίτρωσε δρακοντείῳ τρίχα δεσιῷ" 

παρθενικὰς δ᾽ ἐδίωκε Φεωρίδαφ: οὐ τύτε λοιβή, 
λ ιό , » 

οὐδὲ «Φυηπολίη µεταδήµιος, οὔ παρὰ νηῷ 

Μελφὺς ἀνὴς ἐχόρευε" τανυπλέκτοιο δὲ κισσοῦ 
ή 1, 3 / -” γυιοβόροις ἑλίκεασσιν ἐμαστίζοντο γυναῖκες. 

. 3 ἷ / ; 

οῦδ Φηωητὴρ ὃ᾽ ὄλέεινεν ἰδὼν ὀρεσίδροµον Ινώ, 
; . ΄ Αα”. »{ ./ ; 

καλλείψας σταλίκων λίγεον δόλον" ὑψιλόφου δὲ 
νο, 1/ Ξ ΑΕ , ; , 

αἰπόλος ἤλασεν αἴγας ὑπὸ πτύγα φωλόδα πέτρης” 
ι / ς / ἕ,ς 8 / 5 / 

καὶ βόας ἱδρώωφτας ὑπὸ ἑωγόδεσμον ἐλαύνων, 
. ) / ἅλμασιν ᾿Τνφοισι Ὑέρων ἔφοιξεν ἀροτρεύς. 

κ.ά ου / 

270 καὶ γδονίης φθίξασα βοῆς ἀλλόδρουν ᾿Ἠγώ, 
2 }. κ. 1 ’ 

ΤΤυθιὰς ὀμφήεσσα δι οὐρεος ἔτρεγε κουρη, 
ε) , ον πὸ ͵ / 
ἠθάδα σεισαµένη πεφαλῖ «Πανοπηΐδα δάφνην" 

δυσαµένη δὲ κάρηνα βαθυμρηπῖδος ἐρίπνης, 
. α/ ν ’ ; ω 

4ελφικὸν ἄντρον ἔναιε φύβῳ λυσσώδεος ᾿Γγοῦς. 

2765 ἀλλὰ διεσσυµένη πολυκαμπέος ἔγδιον ὕλης, 
3 ; 3 3 

οὐ λάθεν ᾿Απύλλωνα πατόψιον ἄγχι δὲ λόχμης 
Δ 5 οκ λ Ξ 

οἴκτείρων τοχὺς Ίηλθε, καὶ εἰς ῥροτὸν εἴδος ἀμείψας, 
εν. ο, 2 ιά ’ ο 

νύμφης ἐγ}ὺς ἵπανε, καὶ ἀπρότατον δέµας ᾿1νοῦς 

ν. 257. ἕδρην. ο. Οοττοχί: {πι Ἠλοᾶοια. οκ γ. 209, ᾖρ- 

πασε ΟΠΗΠ6Ε 816 ῬτοῦαΡβαί 5651. 

ν. 501. λοιῤῃ. εᾱ. Ῥν. α Εκ]. ειπε. 
ν. 2090. {ιώοισι ΟΙΗ1Θ5. 
ν. 272. κεφαλὴ πανοπηΐδα φωνῇ εᾱ. ϱτ. κεφαλὴν ΠΠανοπηϊΐδι 

ἵφωνῇῃ δᾱ. 2. εαπι Ἀλο5. ο εοπΊ. Εα[ς. πε να ήτα ΧΧΧΥΗΠ. 
56. τθυιμχεί, 

ν. 375. βαθυκγήµιδος ὑπήνης «οὐ. οπ.11θ, Ἠπήταβή θες; 

οἵςὶ ργῖις ἀε[ειάί ροµ8εῖ. 

ν. 974, λυσσάδεος εἰ ν. 5. πολυκαμπέα εἰ. ϱν. α Ἐοικ. επφεμά. 

κ -- 



4ΙΟΝΥΣΙ4 ΚΩΝ 6. ΙΧ, 906 

φειδοµέναις παλάµησι σοφῆς ἐπλέξατο δάφνης, 

38ο καί ο νήδυµον ὕπιον ἐπήγαγεν' ἀμβροσίη δὲ 

200 

299 

3956 

20ο 

- α/ ε/ . / { . ου 

ὑπναλέης ἔχρισεν ὅλον χρὀα πενθάδος ᾿1νοὺς, 
ος / ο” υ 

Λυσιπόγῳ ἑαθάμιγγι µεμηνότα γυῖα διαίνων. 
5] ; .; 4 / 

καὶ χρύχον αὐτόθι µίμγεν ἔσω: Παρνησσίδος ὕλης, 
/ . α Π η , 

τέτρατον εἰς Λυκάβαντα, καὶ ὀμφαίῃ περὺ πέτρη 
ας ἳ , λ ῃ / ’ εἰςέτι νγηπιάχοιο χοροὺς ἱδρύσατο ἨΒάκχου 
Φ ΄Ω 3 ' μ ὦ ὰ .) 4 ν δὲ / 

οίῤου μαντοσύγησι: συν ἀγρύπνοισι δὲ πεύκαις 
”- ./ { 

Κωρυμίδες Ὁ υόεντα µετέστιχον ὄργια Βάμχαι, 
/ 4 { 

καὶ ζαθέαις παλάµησιν ἀλεξητήρια λύσσης 

φάρμακα συλλέξαντο , καὶ ἰήσανιο γυναῖκα. 
8 / / πλ η 

Ἀεκλομένου δ᾽ ᾽4δάμαντος ὀπάονες σαν ἀλῆται, 
/ σ Β] / Δ λ Ἅ λ παντοῦι µαστεύοντες' ὀριπλανέες δὲ καὶ αὐταὺ 

1. ’ / δμωῖδες ἐστιχόωντο, πολυστρέπτοισι πορείαις 
, - ν ’ 

διζόµεναι περίφοιτον ἀπευθέος ἴχνος ἄνάσσης, 

πλαζοµένης ἀκίχητα. φιλοθρήνων δὲ γυγαικῶν 

στυγνὸς ἐρευθιόωσαν ὄνυξ ἤμυσσε παρειήν, 
Δ 5 ΄ 3 / ς / { λ - ω 

καὶ ῥοδέοις ἐκόρυσσον ἑκούσια δάκτυλα μαζοῖς: 
Γ . 1 3 ὥ α 2 5 ”/ 

καὶ πολὺν οἴμωγῆσι δι’ ἄστεος Ίχον άλλων, 
, ζ ᾳ Ἀ. , πενδαλέης ὀλολυξε βεβυσμένος οἶκος. ἀνίης. 

’ ’ / / 

καὺ πλέον αἰολόμητις ἐδέχνυτο Ἰῆύστις ἀνάγκην: 

εἶχε δὲ διπλόον ἄλγος, ἄλωομένης ἔτι δειλῆς 

ν. 370. σοφῆς ἐπλέξατο δάφβης οᾱ. ϱτ. σοφῇ ἐπλέξατο δάφνη εἴ. 
3. ουπι οφ. εχ. Ιη{ε]ίοί οοπίεσίµτα Έαῑκ. Ἐ. ἐπλήσατο, μἱδὶ Ῥχας- 

δίαϊ σοφῆς ἐστέψατο δάφνης, γἱὰ. Βε]αςί, α4 Τιουβί Ῥαρι. Ρ. 509. 
γ. 28ο. ἄμβροσίη οᾱ. ϱν. 

γ. 286. συναγρύπνοισι οὐ]α, επι, ἨΠο8. Ῥοδι Ἠ]οβοιη, ν. 5, 
Φνώεντα εᾱ. ϱγ. α Εαῑῑς ειη. Ἰ 

γ. 206. ἐκόρυσσαν Ο11969. οξ Τ. ἀῑά, ἸΜα]αῖ ἵαππθι ἵππροτΕ αῖ 

ἤμυσσε ν. ἀπϊθο, Ότο ποπίπαι. φαρρ]θμὰ, γυναῖκεο, Φ9ίπε Ἰθςθδ- 
5Ίιαῖο ενόρυσσον ἴθμιαμαι Όσα], 

γ. ὅοο, ἁλωομένης εᾱ. ρτ. 



206 ΝΟΝΝΟΥ 4ΙΓΠΟΝΥΣ/ΓΗΚΩΝ 6. /Χ. 
υ ο ; ε 

"Γνοῦς τληήσιπόνοιο, καὶ ἁρπαμένου 4ιονίσου, 
υ ο, ρα ιά 

οὐ μὲν ἄναξ ᾿4θάμας κιγυρὴν ὠδύρετὸ γύμφην, 
.) / ρω 

ἀλλὰ λιπὼν ἄμνηστον ἀκηρύκτυυ πόθον ἸΙνοῦς, 
{ τ , / 

δισσοτόκου Νεφέλης προτέρης μετὰ δέµνια νύμφης, 
/ ω 

δοῦ ἀβοὰ βαθυζώχοιο µετέστιχε λέκτρα Θεμιστοῦς" 
4 ΄ 9 ς ὧα 2 5η) ἴδ / : καὺ τρίτον εἰς ὑμέναιον ἄγων Ὑψηϊδα κούρην, 

.) » ε. ῶ. α ς λ ς μ ολ ΄ η Ινοῦς ῥῖψεν ἔρωτα" καὶ ὡς τροφὸς, ἅβρον ἀθύρων, 
’ αλ 

ὑψφιπόρῳ στροφάλιγγι µετόρσιον Πέρι πέµπω», 
΄ “ ῃ ’ 

πούφισε παππάζοντα παρηγορέων ἸΠελικέρτην 
/ ς / { Δ ω 81ο καί οἱ δακρυχέοντι γαλακτοφόρου περὶ θηλῆς 

3/ , λ λ.... 48 {ο 3 ος ος ΄ 
ἄρσετα μαζὸν ὄρεξε, πόδον ὃ ἀνέκοψε τεκούσης. 
3 ’ λ ἐκ λεχέων δ᾽ ᾽4δάμαντος ἀνηέξησε Θεμιστὼ 

ῃ / σω δν 

υέας εὐθωρηκας, ἀλεξητῆρας ᾿Εγυοῦς, 
/ / / / ’ 

Σχοινέα καὶ «Πεύκωνα, γέην εὐήνορα φύτλην, 
ς » / 1 ’ 515 πρωτοτύκοις ὠδῖσιν' ἐπ᾽ ἀμφοτέροισι δὲ µήτηρ 

συ πω / , 

ξυνῆς δισσὰ γένεθλα μιῆς ῥλάστηια λοχείης 

γείνατο ΠΠορφυρέωνα, καὺ ἔτρεφε πίονι µαζῷ 
τ- 3 Γ΄... / 

1Ιτοῖον , ἀλεξικάκοιο δάλος παιδηϊον ἥβης, 
.) ΄ ΄ / / ἄμφω τηλυγέτους καὶ ὁμήλικας, οὖς ποτε µήτηρ, 
η ἡ . 

25ο μητρυιῆς ἅτε παῖδας, ἀπηλοίησε Θεμιστω, 

δίπτυχον ἀγλαόπαιδος ὀϊομέγη γένος ᾿Ινοὺς. 

γ. 5ο7. ῥίψεν γυῖσο. Ὠεϊιάε βροτὸς ἅβ. γω]ξο: Ποδίτυπα 54/-- 

ρεάίανίε Όση. 

γ. 512. Φεμιστῷ εᾱ, Ῥγ. α Εαἰκ. επι. 

γ. 518. Αριά αἶοῬ βοι{ρίοτες 1{τῶος ἀῑοῖτας, 

γε ὅλο, Φεμιστῷ 6, Ῥτ. 6ἵ Ἠίο α Ἐαὶκ. επιθιά. 

. 
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ΝΟΝΝΟΟΥ 

ο ο να ο απ ως 

1. 

ὧως Ἡ μὲν φονίη παιδοκτόνος ἔπλετο µήτηρ 

µαινοµένη. τεκέων δὲ πατὴρ ὑπὸ µάρτυρι ποινῇ, 

ὅττι γονῆς ὀλέτειραν ὁμέστιον εἴχε Θεμιστώ, 

οἰστρηθεὶς «4θάμας µανιώδεῖ Πανὸς ἱμάσθλη 

ὃ ποίµνης εἰς μέσον ἠλθε, καὶ ὡς Φεράποντας ἱμάσσων, 

εἰροπύκων ἐδίωκεν ἀναίτια πώεα μήλων. 

καὶ µίαν ἠέρταζεν, ἕὴν ἅτε σύζυγα νύμφην, 

σὺν διδύµοις βρεφέεσσι γεογλαγέων ἐπὶ μαζῶν 

αἴγα λαβών’ λασίους δὲ πόδας σφηκώσατο δεσμῷ 

1ο διχδαδίῳ: Λλύσας δὲ παρ ἰξύν κυκλάδα µίτρην, 

σφιγγοµένης µάστιζε δέµας ψευδήµονος ᾿'νοῦς, 

μὴ νοέων νόθον εἴδος. ἀεὶ δέ οἳ ἔνδον ἀκουῆς 

ΤΙανιάδος Κρονίης ἐπεβόμβεε δοῦπος ἵμάσθλης : 

πολλάκι ὃ᾽ ἀστήρικιος ἑῶν ἀνεπάλλετο θώκων, 

Ν 

γ. ὅ. Θεμιστῷ εᾱ. Ῥχ. επιθηᾶαξ. ἴπ θἆ. 2. 
ν. δ. ἔτι µαζ. οχμ1θ ΑΠίο 116. 
ν. 9. σλοβὼν"' λασίη εᾱ, ϱε. τε]εῖο δρβίο ἵπ Ποπῖθ γε». ταῦτα 

λαβὼν" λασίους ε Εα]κ. οοπίσοτ. 64, 2, οἳ Μο8. αἱ ἀῑδιποι, αἆθο 
καστ, Νοδίχυχα ἆθάίι Θοαἡς, ἄκρα λαβὼν Ἠιοάοια. 

Το]. 1, ο 



ΝΟΝΝΟΥ 

οὕασι ταρβαλέοισι δεδεγµένος ἀσθμα δρακόντων. 

πυκνὰ δὲ τόξα πίταινε" βέλος ὃ) ἐπὶ κυκλάδι γευρῇ 
3 μ Δ εί 3 / 9 / 

εἲς κεγεον σκοπὀν εἶλκεν, ἀχούτατον ἠέρα ῥάλλων. 

Ταρταρίης ὃ᾽ ὀφιῶδες ἰδων ὕνδαλμα ΦΔεαίνης, 

πάλλετο δειµαίνων ἑτερόχροα φάσματα μορφῇῆς, 
Ε] λ 5) /.-. [ή / Αα / 

30 ἀφρὸν ἀκοντίζων χιονώδεα, μάρτυρα λύσσης, 

90 

λ ᾽ / -ω ςα 

ὀφθαλμοὺς μεῦύονιας ἄπειλητῆρας ἑλίσσων. : 

καί οἱ ὀπιπεύοντι πολυπλαχέεσσιν ἐρωαῖς 
9 / τ / . 

Όμματα φοιίσσοντο" διὰ κφοτάφοιο δὲ λεπταὺ 
Ε) ’ / 3 / ’ 

ἀσταθέες µήνιγγες ἐδιγεύογτο καρήχου. 
./ Δ σν, , /{ .) Π ) 

ώλειο δὲ ψυχΏς τρίτατον λάχος' ἁπλανέες γάρ 

ὄφρονος ἐγκεφάλοιο μετατρωπῶντο µενοιναί, 
» ςλ/ 3 Γ Ε 1 καὶ σφαλεραῖς ἑλίκεσσιν ἐβακχεύθησαν ὀπωπαὺ 

Ε) / 3 / 3 {- Δ .- ἀγέρος οἰστριθέντος" ἄπεπλάζοντο δὲ χαΐταυ 
ζ λ ο. / / 

σειομεγαν περυ γώτον ἄκερσεκύμοιο παρῇ]γου. 

. [ά ες , ο ι π ο μ ΑΛ ή . 

5ο καὶ σιόµα οἱ βάμβαινε, καὶ ἠέρι χείλεα λύσας, 

55 

’ . / 5] / ο. ο πέµπεν ἀσημάντων ἐπέων ἑτερόθροον ἠχω. 
λ } , ὁ 1 / «/ στ καὶ ῥροτέας βιότοιο µεληδόνας ἤρπασαν αὐραι 
. .. ο ιά ’ ο] 

Ἐυμενίδων, καὶ γλῶσσα ῥαρύνετο ἡλυιάδι φωνῇ " 
Π ν ς3 λ / / 

παπταίχων ὃ᾽ ἑλικηδὸν ὑπὸ στροφάλιγγυ προωπου 4 
3 ὰ [ή -- ; ἀλλοφανὲς νύθον εἴδος ἀθηήτοιο Ἰεγαίρης, 

3 νο ως / τμ / , ω 

οἰστρομανὴς 4δάμας ἑτερόφροχι σείετο παλμῷ. 
ἃ 2 ρω { , 

καὶ ῥᾖλοσυρῆς ἀπὸ χειθὸς ἄμερσωόοιο Φεαίνης 
ς ... , 3 μ ς / ἁρπάξαι µεγέαινεν ἐχιδνήεσσαν ἱμάσθλην: 

ο ϱϱ6νοϱ«»σώ«-. μμ 

γ. 15. δεδογµένος ΟΠΙΗΘΑ. Υ. 5. νευρῆς εᾱ, ϱτ. α Εα]ίς, οι. 
γ. 30. ἄκερσικόμοιο ΟΙΠΙΠΘΒ. 

ν. 52. εταῖ, ουιπι προτέρας ἴεμίατειη. ἸΜοκ βιέοιο οὐ. Ῥν. ἃ 
Εακ. οι. ε 

ν. 64. στροφάλιγγα ΟΠ1ΠΕΒ, οομίνα Ν. αδυπα. ἸἨιτανίι αμα 
Ἠποᾶοια. γ. 5. ἀλλοφυὴς ΟΜ1169: ἀἳ θιιίχΙΗΠΙ Φαἱίθπ Ἱθοθθθακίπα, 
τεροδιίντα εάθιι αἩ Ἡ]οάοσπι. 



4ο 

δο 

65 

θο 

4ΙΤΟΝΥΣΤΗάΝ.2ΟΝ 1, Χ. 

ο ἡ 1 ν 3 ’ 3 , ’ ί 
γυμνώσας δὲ μάχαιραν ᾿Εριγγύος ἀντία κὀρσής, 
3 ’ .) ’ / 

ἠθελε Γισιφύνης ὀφιωδεα ῥύστρυχα τέμφειν. 
ω Ἅ ς 1 , 

καὶ κενεοῖς ὀάροισιν ὑμίλὲε γείτονι τοίχῳ, 
, / 3 ολ -ω 

πωπταίνων σκιύεσσαν ἐπίαλοπον εἰκόνα μορφῆς 

᾿Μρτέμιδος;, καὶ κυῦφον ἰδὼν εἴδωλον ὀπωπῆς, 

φάσµασιν ἀντιτύποίσιν ἐς ἵμερον ἠλυθεν ἀγρῆς, 
Δ ’ έ , / ιν 

Ὀψὲ δὲ ποικιλοδακρυς, ἔτος µέτα τέτρατον, /{νὼ 
/ - ῃ κ 3 ος ι / 

φόστιµος εἰς δὐµον ἠλθεν. ὀπιπεύουσα δὲ νύμφη 
ὰ { 3 / απ / ο [ή 

καὶ πόσιν οἰστρηθέντα καὺ ἀρσεγόπαιδα Θέμιστω, 
/ 3/ μ.) .] ».ἡ 

διπλόον ἄλγος ἔδεκτο. καὶ οὗ γίνωσκεν ἀκοίτης 
Εμ σ. Β) { ΄ ῤ ἳ 5] ᾗ εὐγνέτιν ἀθρήσας, Ἰθονίην παλινάγρετον Ίνω" 

3 ο ἓ / ῶ ᾿ / », 
ἄλλα πὀθον ταχύγουνος ἔχων Μεμαδοσσόον ἄγρης! 

εἰς σκοπιὰς Πϊξε Φυελλήεντι πεδίλῳ, 

υἱὸν ἰδὼν ἅτε 9 ῆρα περαεφόρον' ἰθυτεγὲς δὲ 

τόξον ἔχων, ἀκίχητος ἐπεσκίρτησε «Ίεάρχῳ, 

ὑψίκερων ἔλαφον δοκέων φευδήμοχι μορφῇ, 
, ῃ ς αα 3 ο / 

Θηρείοις µελέεσσιν ὁμοίϊον' αὐτὰρ ὃ φεύγων 
α΄ ’ . [4 / / . 

ταρβήεις πεπότητο, θυώτερα γούνατα πάλλων. 

χερσὶ δὲ λυσσαλέησιν ὑπηνέμιον βέλος ἕλκων, 
. { / τσ’ ο / / παιδοφὀνῳ νέον υἷα πατὴρ ἐπέδησε ῥελέμνῳ" 

καὺ πεφαλὴν ἄγνωστον ἀπηλοίησε µαχαίρη, 
; κ αν ΡΕ] Ας ἱ η ιά 

φασµατι νεβρωθεῖσαν. ἄσημάντου δὲ προσωπου 

αἱμαλέῆς ἐγέλασσε γεγειάδος ἄκρον ἀφάσσων, 
3 ’ ς/ ρω χ ν/ ε/ / ἄμφαφόων ὅτε Φ]ρα, καὶ ἔδραμεν ἅλματι Λλύσσης, 

δὸ πα , κ 3 κ οξ αμ ’ ο παιδὸς ἔτι σπαίροντος ἄτυμβεύτοιο «Ίεάρχου, 

μητέρα µαστεύων, στροφάδας ὃδ᾽ ἐλέλιζεν ὀπωπάρ: 

65 οὖὐδέ τις ἀμφιπόλων σχεδὸν Πϊε' φοιταλέος δὲ 

γ. 47. ἄρσενα παῖδα Θεμιοτῷ εᾱ. ϱν. επ. Ομηῖ, εί Εαν, 
ν. δο. ταχύγούνον ΟΠ1Η68. 

«νε 56. Φεώτερα οᾱ. ϱν. αἶα. ας, 
γ. 60. ἔτι σπεἑδοντος εᾱ, Ῥε. α (απῖ, εἰ Τα, ειπευς, 

ο 5 



ΝΔΟΝΝΟΥ 

« ’ ; / 9 ο” 

ἑπταμύχου Φαλάμοιο διέστιχεν ὠκέῖ ταρσῷ, 
/ ςλ ώ Ν . 9 λ 4 

κικλήσκων ἕὸν υἷα, τὸν ἔκτανεν. ἐν δὲ µελάθρῳ 
{ 3 / 3 ΄ ; 

νήπιον ἀρτικόμιστον ἐαθρήσας Ἰελικέρτην, 

ξας δὲ λέβητα πυρίπνοον ἐσχαρεῶ σιηρίξας ὃε λέβητα πυρίπχο χαρεῶνι, 

7ο εἰς µέσον υἱέα }ῆκεν: ἀναπτομένοιο δὲ πυρσοῦ, 

δο 

85 

φοίνιος ὑδατόεντι λέβης ἐπεπάφλασεν ἀμῷ. 
{ Γ.. , ο» 

ΤΙαππάζων ὃ᾽ ἰάχησεν ἕὺς πας: οὐδέ τις αὐτῷ 
Ε) ΡΛ / 3 3 ’ υ ; 

ἄμφιπόλων γραίσµησεν' ἄελληεσσα δὲ µητηρ, 
ς ἡ οω / 3 { Α Ωω! 

ἡμιδαη πυρίκαυτον ἀφαρπάξασα Λεβήτων, 
εί ’ 4 σ/ .) / 

ἄλμασι φοιταλέοισυ ποδήνεµος ἔτρεγεν ἴνω 
οω , { ; 

καὶ λευκοῦ πεδίοιο διατµήγουσα κογίην, 
' /{ / 3 [ή 

«ευκοθέη πεφάτιστο φερώνυμος. ἐκ δὲ µελάῦρου 
ή Ε / ιά / 

αἰνομαγῆς 4δάμας, ἀνεμώδεα γούνατα παλλων, 
Ε) αξ ἐδί, ν / Ε) (ὃ σ 5. ιά ὠκυτέρην ἐδίωκε µάτην ὀρεσίδρομον ᾿ἴνω. 

«/ .. 1 Ξ1 3 να ΄ 
᾽4λ', ὅτε οἵ σχεδὀν ἠλῶε πολυπτοίητος ὀκοίτης, 

3/ 5, 4 σω αν] / ’ 

ἄστατον ἴχνος ἔχων σφαλερῷ ποδὶ, δη τότε δειλη, 
ο { ιά 

ἄγχιπόρῳ στήσασα διαινόµενον πύδα πόντῳ 

δὲ φιλούρήν ὺν βρυγή ή παιδὲ φιλούρήνῳ κινυρὴν ῥρυχήσατο φωνη», 

µεμφομένη Ἀρονίωνα καὶ ἄγγελον υἶέα Ἰαίης" 
Αα ϱ ’ /΄ ’ 

Καλά µοι, ἀογικέραυνε, πύρες Ὀρεπτήρια Βάκχου" 
ς πο ΄ [4 ”3ν ΄ 

ἡμιδαῆ σκοπίαζε συνήλικα παϊδα «{ναίου 
Ξλ / { ... ο ρω ἣν ἐδέλῃς, πρήνιξον ἀφειδέί σεῖο κεραυνῷ 

/ Δ ΄ ο λ η 3 ς 3 ΄ 

μητέρα καὶ νέον υἷα, τὸν ἐἔτρεφον εἴν νο κόλπῳ, 

σύντροφον ὑμετέροιο Φεηγενέος «4ιονύσου. 

γ. 77. πεφούτιστο οἆ. Ῥτ. οπι, (απῖ. ει Εαν, 
γ. 82. διαινόμιον εᾱ, Ῥτ. 6µι. Ἐαλς. ν. δ. αιγυρὴν ᾖρηχήσατο 

φωνή εαά. οὐ{. κιυρῃ βρυχήσατο φωνῇ Εαὶκ, κινυρὴν -- φωνὴρ 

Ἠιπούσπι. 

ν. 86, ἡμιδαῆς σκ. θἡ. ϱτ. 6πι. Εαϊκ. Ἆ]οκ «4ναίου γυ]σο: «4ναίῳ 

οομί, ἌοῬ. ν. 5. Ί» εθέλης ϱἆ. ϱ. α ἴαἰϊκ. εμιεάατα. 
γ. 89. ἡμετέροιο εαϊτε. εοττεχἰϊ ει 1μιριο Ἠο». 
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4ΙΟΝΥΣΙ4Κ.Ν 1. Χ. αια 
, ) Ε] ; {λ 9. ’ ν 3 , , ς 

00 τέκνο», ἀναγκαίη µεγάλη Φεὺς' εἰς τίνα φεύγεις; 
αλά ΄ ΄ δε { / 

ποῖον ὄρος δέχεταί σε πεφυγµέγον ἐγγυθι ποντου; 
’ / σω { ΄ 

τίο σκοτίῳ πενεῶνι κατακρύυψει σε Κιδαιρων; 
' / ΄ 

τίς βροτὸς οἰκτείρει σε, τὸν οὔ γεγέτης ἐλεαίρευ ; 
λ Γ 1/ 3” { 

ἢ ξίφος, ἤ σε «Δάλασσα δεδέξεται, εἴπερ ἄναγκη: 
{γ. 3 / / νι , 

956 λώϊον ἐν πελάγεσσι δαµηµεναι, ἠὲ µαχαίρῃ- 
-” / [ή ο οω / [ή 

οἶδα, πόθεν τόδε πῆμα τε κπεκύλιστο τεκούση, 

οἶδα, πόθεν' Νεφέλη γὰρ Ἠριννύας εἰς ἐμὲ πέµπει, 
λε ς / ΄ γα ὄφρα «Φάνω κατὰ πόντον, ὅπη πέσε παρθένος Ἕλλη. 

. ’ 3 / 3 ἔκλυον, ἠερόθεν πεφορηµένον εἲς χθόνα Λόλχων, 
{ μα ρω 

100 ἅρπαγος ἀργειοῖο µετήορον ἤπιοχλα, 
΄-. πα ο / 3” Δ Ἆ, 

Φρίξον ἔτι ζωειν µεταναστιον. αιδε καὶ αυτος 
/ ΞΗ ή . ΄ Ἰρυσοπόκου κριοῖο µετάρσιος οἴμον ὁδεύου 

/ «. / 

υἱὸς ἐμὸς λιπόπατρις ἀλυσκάζων ΜΕελικέρτης ' 
- ών ρ ’ 

αἶθε δὲ καὶ μετὰ Φοῖβον, ἐποικτείρων σέθεν Γνω, 
«. 4 [ή 

105 ξειγοδόκος 1 λαύνοιο ΤΠοσειδάων σε σαώσει. 
, /΄ 

δείδια, μὴ μετὰ πὀτμον ἀτυμβεύτοιο «{εάρχου 
λ 3/ Ὢ. α/ 3 / Λ 1 / 

γεκρὸν ἄδαπτον ἄδακφυν ὀλωλύτα καὶ σὲ νγοήσω, 

αἱμαλέῃ γενειῆρος ἐπισπαίροντά µαχαίρη. 
υδ ” '49ά / δὲ 4 

σπεῦδε φυγεῖν ᾿4θάμαντα µεμηνότα, μηδὲ νοήσης 
{ ο» ρω Β) σω /{ 

110 παιδοφόὀνον γεγετῆρα τεῆς ὀλετῆρα τεκούσης. 
, ΄. Π . 

δέξο µε καὶ σὺ, Φάλασσα, μετὰ χθόνα δέχνυσο, Νηρεῦ, 

χειρὺ φιλοξείνῳ μετὰ ΠΓερσέα καὶ ἸΜελικέρτην: 
/ λ , Δ / / 3 , 

δέχνυσο καὶ «ανάης μετὰ λάργακα σύμπλοον Ίνω. 
μ / ο αν ’ ς 

ὄξια δυσσεβίης καὶ ἐγὼ πάθον, ὅττι καὶ αὐτὴν 

115 ἄσπορον ηµετέρην γεγεὴν ποίησε Κρονίων, 

ν. 9ο. ἄναγκαίῃ µεγάλη 9. εν Ἑνὶ φεύγεις" π. ὄ. ὃδ. σε φυλα- 
γµέγνον 91189. Ἐπιθιά, Οσα. Ἡποάοιπαπας αἀθογ]ρείῖ αά ν. 9ο. 01. 

»5μβρεοΙἡ ιιηῖ Ἠέ 2 νεισιθ, Φεὸν εἰς τινα φεύγεις. εί πεφυλαγµ." 
γ. 086. ἢ ε µαχ. οἳ, ϱε. οπι. Εακ, 

Υ. 100. µετήορον γυ]βο. 
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ΠΝΙΘΝΝΟΠ 

2 ε - ᾖ , 1} / 
ἄσπορον ὡς ἐτέλεσσα φερέεβιον αὔλακα γαίης. 

ο 4 ’ 

µητρυιή τις ἑοῦσα, νόθην ᾿4δαμαντίδα φύτλην 
ο» ’ ’ ’ 

ἀμῆσαι προβέβουλα, καὶ εἲς ἐμὲ χώεται ᾿Ηρη, 
λ ον ; ’ µητρυμὴ γεγαυῖα γεοτρεφέος 4ιονύσου. 

τν , ” 21 ε/ἴ Γ 

ὃς φαµένη τρομεροῖσιν ὑπ) ἴχνεσιν ἥλατο πόντω, 
λ ... , 

κραιπνὰ πυβιστήσασα σὖν υἱέί: «{ευκοθέην δὲ 
’ { »9 /’ Ζ΄ / πεπταµέναις παλάμησιν ἐδέξατο Κυανοχαίτης, 

΄ ΄ 5 , 1 . / 

δαίµοσιν ὑγροπόροισιν ὁμέστιον: ἔνθεν ἀρήγει 
ε -. / ας ας) 1 φαύταις πλαζοµέχοαισι, καὶ ἔπλετο ποντιὰς Γνὼ 

Ὑ ου , ΄ ’ 

ληρεῖς, ἀφλοίσβοιο κυβεργήτειρα γαλήνης. 
Δ ᾽ α/ , ΄ ἀἎ 

Την μέν ἄναξ Ἀρογίδης ἐπεδείκνυε μητοὶ «4ναίου, 
/ / » .. ς ᾽ ας 

ὅττι χάριν Βρομίοιο δτὰ πέλεν: ἡ δὲ χαρεῖδα 
σω ’ 3 ης }ωτῇ ποντοπόρῳ φιλοκέρτοµον ἴαχε φωνην 

. , [4 ιά 3 ; . 

᾿Τνὼ, πόντον ἔχεις, Σεμέλη λΛάχε κύκλον Ὄλυμπου: 

εἶξον ἐμοί: Κρονίδην γὰρ ἐμῆς ἄροτῆρα γενέθληης 
3 , { α/ 3 ον 3 ϱ.ν 2 στι ἀὔανατον πθσιν ἔσχον, ἐμῆς ὠδῖνα λοχείης 

ἄντ᾽ ἐμέθεν τίκτοντα: σὺ δὲ γβονίῳ παρακοίτη 
Γ σο - / γυμφευθης ἀ4θάμαντι, τεῖς ὀλετῆρι γενέθλης. 

λ /.« σα) ; εφ { 9 ’ ο 
σος παϊς ἔλλαχε πόντον., ἐμὸς τόκος αἰθέρα γαΐευψ 
ε/ 3 λ - ς , 3 λ 2. ἵξεται εἰς «4ιὸς οἴκον ὑπέρτερον' οὐ γὰρ ἐΐσκω 

[ή ; ΄ , ’ . 

οὐράγιον «4ιόνυσον ὑποβρυχίῳ Ἠελικέρτη. 
. Δ 3 ’ Π ΄ ή 

Τοῖα μὲν αἰδερίη Σεμέλη µυκήσατο νυµφη, 
ωω / / , 3 ος γγωτῆς κερτοµέουσα ἁαλασσαγόμου ῥίον 1νοῦς. 

; λ » / 

Ίάφρα δὲ καὶ «4{ιόνυσος ὑπὸ κλίμα «4υδὸν ἄρουρης, 
πλω , ” μα ./ ε ευἴΐα διγεύων Ἀυῤεληϊδος ὄργανα Ρείης, 

1/ ρω α; υα] ο Ἀ ια ; η 

ἤνδεε μῆκος ἔχων, ὅσον ἠὔελεν. ὑψιπόρου δὲ 

φεύγων ᾿Ἠελίοιο µεσημβρίζουσαν ἱμάσῦλην, 

ν. 127. χάρις ΟΠ1ε5 8ἱπθ δει, 

γ. 157. οτί εαἴρδι µυθήσατο, τπίμας παίβαπε. ος 
πθδςῖο, απ νύμφη ἀεάετῖῖ, 
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ἤσυχα παφλάζοντι δέµας φαίδρυνε λοετρῷ 

Ἰμονίου ποταμοῖο γαριζόμενος δὲ {υαίῳ 
ρ ν 

ΤΙακτωλὸς κελάρυζε, χέων χρυσόσπορον ὕδωρ 

πορφυρέαις ψαμάθοισι" ῥαθυπλούτων δὲ μετάλλων 

ἂφνειῷ κεκύλιστο ῥυῦθῷ χρυσούμεγος ἴγθύς. 

καὶ Σάτυρου παίζοντες, ἓν Πέρι ταρσὰ µεθέντες, 

εἲς ποταμὸν προχέοντο πυβιστητῆρι καρήνῳ : 

ὧν Ὁ μὲν αὐτοφόρητος ἐνήχετο, χεροὺν ἐθέσσων" 

πρηνὴς, ὃ᾽ ἓν ῥοθίοισι καὶ οἴδμασιν ἴχνος ἐρείσας, 

ποσσὶν ὀπισθοτόνοισι ῥυηφενὲς ἔσχισεν ὕδωρ : 

καί τις ὑποβρυχίων κατεδύσατο βένθος ἐναύλων, 

νειόθι μαστεύων φνεπόδων ἑτερύχροον ἄγρην, 

τυφλὴν νηχοµένοισιν ἐπ᾽ ἰχθύσι χεῖρα τιταίνων, 

καὶ ῥυθὸν αὖτις ἔλειπε, καὶ ἰχθύας ὤρεγε Βάκχῳ 

ἰλύῖ φοινίσσοντας ἐγεκτεάνου ποταμοῖο. 

συµπλέγδην δὲ πὀδεσσιν ἀρηρότα ταρσὰ συνάπτω», 

κυφὸς ἐριδμαίνων Σατύρῳ Σειληνὸς ἀλήτης 

κύμβαχος αὐτοκύλιστος ἐπεσκίρτησε ῥεέθρῳ, 

ὑψόθεν εἰς ῥαδὺ Λλαῖτμα, καὺ ἰλύος Ἡπτετο χαίτη" 

καὶ διδύµους στίλβοντι πόδας στηρίξατο πηλῷ, 

ὄλβον ἐὐψηφῖδα μεταλλεύων ποταμοῖο. 
ε) καΐ τις ἔνὺ προχοῆσε, µετάφοενον ἠέρι φαίνων, 

ν. 191. 8. ἐρείσης, -- ῥυηφανὲς θὰ, ϱν. Οοχίδαις υ {δι Γαἷῖς, 
αἲίο Ίοεο ἀεοερίω», θογ{ρείε ὀπίστερον ἔσχ. ὕ. ἆαοᾶ Ἡι ο. 92. αἵ 
ἨΤος. εεοερίαπα. ῥυηφενὲς Β]λοἆοπι, 

ν. 126. αὖθις ΟΙΠΜΕΡ. 
! ω ῃ η 

ν. 1090. κὔφος ο. Ῥγ. κυφὸς απι. Εα]ῑς. ἵπ εᾱ. 2. οἱ αμ. Μο. 

ΠΜα]πη κοῦφος. Όπιμο «Σατύρων πε δεµδι. Θεά Ἠλοάοιι, -Σα- 

τύρῳ. 

γ. 161. ὕπτετο οὐ, ϱτ. 611, Τα]. γ. 8, στηρ. πολλῷ εᾱ, μγ. ΕΠΙ, 

4 (αυ1. αἱ Εαἷις, 

γ, 105, οὰ, ἐψήφιδα, 
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π/ 5 , ’ 3 

ἄβροχον ὠμον ἔλειπε, δι ὕδατος ἰσχία βάπτων, 
- Ν ἳ ορ « ο 2 3/ λ , ἀγχιῤαῦδης ἀτίνακτος" Ὁ δ᾽ ούατα γυμνὰ τιταίνων, 

/ [ὸ ΄ Ε] 4 , 

χεύματι μαρμαρέῳ λασίους ἐδνήνατο µηρούς, 
υπ ε/ 3 , 3 , [ή 3 [ο 

καὶ ὁόο0ν αὐτοέλικτος ἐμάστιε σύμφυτος οὐρή. 
. λ σα ’ ) υ ΄ { 

καὶ Φεὸς ὀρθωώσας κεφαλὴν, καὶ στέργα πετασσας, 
- 9. / ῃ ο .. , 

170 χεῖρας ἔρετμωσας , χουσέην έχαραξε γαληνην : 

71 

᾽ ο! ε] ’ .] ΄ α/ π/ 

καὶ ῥόδον αὐτοτέλεστον ἀκύμονες ἔπτυον ὄχθαι, 
ἃ ; 3 { ο γά 1/ Γά 

καὶ ρίνον ἐβλάστησε, καὶ ἠόγας ἔστεφον ὥδραι, 

Ἠάκχου λουοµέχοιο, Καὶ ἀστράπτοντι ῥεέθρῳ 

ἄπλοκα πυώνέης ἐρυθαίνετο βόστρυχα χαίτης. 
[ή / { 

Ἆάαΐ ποτε Όηρευων ὑπὸ ῥωγάδα δάσκιον ὕλης, 
ρα , / η πω 

ἥλικος ἠνθέοιο ῥοδώπιδι Ὁ έλγετο μορφῇ. 
σ/ ΐ Γ ς Ν [ή ο 3 [4 

ἤδη γὰρ Ορυγίης ὑπὸ δειράδα κοῦρος ἀθύρων, 

μπελος ἠέξητο, γεοτρεφὲς ἔρνος ᾿Ερώτων: 
Ε) / ε 5ς α 3’ 3 ’ / 

οὐδέ οἱ αβοος ἴουλος ἐρευΦομέγοιο }εγείου 

18Ο ἄχνοα χιονέης ἐχαράσσετο κύκλα παρειῆς, 
«{ ΄ / αλ /{ Δ , 

Ίβης χρύσεον ανγθος" ὀπισθοπόροιο δὲ χαίτης 
; ” . Ξ αγ; 

ῥότρυες εἱλικόεντες ἐπ᾽ ἀργυφέων ΘΔέον ὤμων 

ἀπλεκέες, Λιγυρῷ δὲ συναιύύ ο δή απλεκέες, Λιγυρῷ δὲ συναιὺ ύσσοντες ἀἄήτη, 
, ς, . Π Δ ή 

ἄσθματι κουφίζοντο" παρελκομένων δὲ πομαων 
λ ος, η , ; . , 

185 ἀκροφανῆς ἀνέτελλε µέσος γυμνούµεγος αὐχήν, 
΄” 4 .. 7 σ{Γ ’ κιὺ σέλας ἠκόντιζε Λιπύσχιος, οἷά τε λάμπει 

λ ’ 5 ν μυ ’ τ; 2 [ή 

µεσσοφαχγῆς γέφος ὑγρὸν ἀνασχίζουσα Σελήνη" 
/ ς , Ξ τε , 

καὶ στόματος ῥοδέοιο µελίπνους ἔγρεε φωνή" 

ἔκ µελέων ὃ᾽ ὅλον ειαρ ἐφαίνετο" νγεισσοµένου δὲ 

Ἂ ο... 

ν. 167. ἐδεήνατο μηρῷ οᾱ. Ῥε. οπι. Ἐακ. 
Υ. 179. µιγάδα π. α Ζοῦσα (Ῥακεισηίενι Π. Ρ. 52.) πια] οτί], 

τοίενι ἈΤοφεγις. 

ν. 176. ῥδόπιδι εᾱ. ϱτ. θἵι. α Ἐας, 
ν. 192. ἔ. συναΐσοσοντες. 

ν. 180. μελ Υὰρ ὄνειαρ εἲ ν.5. ποδῶν εὄ μι. ἈΝοβίναπι ἀθά[ί 
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ἐκ ποδὸς ἀργυρέοιο ῥόδων ἐρυθαίνετο λεμιών. 

εἰ δὲ βοογλήνων φαέων εὐφεγγέί κπύκλῳ 

ὀφθαλμοὺς ἐλέλιζεν, ὅλη σελάγιζε Σελήνη. 

Τὸν μὲν ἔχων «Διόνυσος ὁμέψιον, ἀβρὺς ἀθύρων, 

εἴρετο, Δαμβαλέην προχέων ἐπὺ κάλλεὶ φωνήν, 

ὡς βροτὺς, ἀθανάτην δὲ δολοπλόκος ἔκρυφε µορφήν' 

Τϊς σε πατήρ ἐφύτευσε; τίς οὐρανίη τέκε γαστήρ: 

τίς Χαρίτων σε λόχευσε; τίς ἤροσε παλὺς ᾿πόλλων : 

εἰπὲ, φίλος, τὴ γρύπτε τεὺν γένος: εὖ μὲν ἱκάνεις 

ἅπτερος ἄλλος Ἔρως, βελέων δίχα, νόσφι φαρέτρης; 

τίς µακόρων σε φύτευσε, παρευνάζων ᾿4φροδίτη; 

καὶ γὰρ ἐγὼ τροµέω σέο μητέρα Κύπριν ἐνίψαι, 

μὴ γενέτην ΄Ἡφαιστον ἢ ἄρεα σεῖο καλέσσω. 

εἰ δὲ σὺ, τὸν καλέουσιν, ἄπ᾽ αἰθέρος ἤλυθες ᾿Εομῆς, 

δεῖξον ἐμοὶ πτερὰ κοῦφα, καὶ ἔμπνοα ταρσὰ πεδίλωγ. 

πῶς µεθέπεις ἄτμητον ἐπήορον αὐχένι χαίτην; 

μὴ σύ µου αὐτὸς ἵκανες ἅτερ κιθάρης», δίχα τόξου 

Φοῖβος ἀπερσεκόμης , κεχαλασμένα βόστρυχα σείωγ. 

εἰ Κρογίδης μὲ φύτευσε, σὺ δὲ γθονίης ἀπὸ φύελης 

βουκεράων Σατύρων μινυώριον αἷμα ποµίζεις, 

ἶσον ἐμοὺ βασίλευε, Φεῷ βροτὀς" οὐ γὰρ ἑλέγξει 

οὐράνιον τεὺν εἶδος Ὀλύμπιον αἷμα «4υαίου. 

ἀλλὰ τί κικλήσκω σε μινυνθαδίης ἀπὸ φύτλης: 

γυνώσκω τεὸν αἷμα, καὺ εἰ κρύπτειν µεγεαίνεις" 

᾿Ἠελιῳ σε λόχευσε παρευνηθεῖσα Σελήνη, 

Οµμ. χεεθρῖ! ἨΤοε. ῥόδων Ιπνοιῖε οἴίαιι Ῥατίμ. αἆ ἨΤωφ. ν. 62. οἳ 

Ῥομγαά. αἆ οιπά. Ρ. 182. ποῶν γο]εραι Ῥοαμρ. 
ν. 191. βοογλ. ἀνέμων οΙ1Π8. Ὑσναπι γἱάῑτ Θοα]ίρ. » ἀνέμων 

γ]άείας ππεπάοδαπα 6956. Ἠ]λοάοια. 

γ. 200. ἐπήορον ΟΜΙΠΘ8 816 ο. 

γ. 308. χὔορίου ΟΙΠ1Θ5, ρχαείεν Ἠλοάσπα, ἆπί ἶοπι χθονίης. 

τῇ 
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5 , τας 
Ναρμίσσῳ χαρίεντι παγείκελον" αἰθέριον γὺρ 

εἴκελον εἴδος ἔχεις, κεραῆς (νδαλμα Σελήνης. 

:. Τοῖον ἔπος κατέλεξε. τέος ὃ᾽ ἠγάλλετο µύθω, 
͵ 

; «Γ / ς / ε/” «/ 

κυδιόων, ὅτι κάλλος ὑπέρβαλεν ἤλικος ἥβης 
3 .. ΄ ὼ / γ/, 

εἴδεῖ φαιδροτέρῳ. καὺ ὀρειάδος ἔνδοθι λόχμης . 

3230 εἰ µέλος ἔπλεκε κοῦρος, ἐτέρπετο Βάμχας ἀκούων' 

εἰ νέος ἑκτὸς ἔμιμνεν, ἄμειδέας ἔσχε παρειάς᾽ 

εἲ Σάτυρος παρὰ δαῖτα φιλοσκάρθµοιο τραπέζης 

τύμπανα χεροῖν ἔτυπτε, περίκροτον ἦ]μον ἀράσσων, 
/ ἀ σα ’ / α καὶ γέος ἐκτὸς ἔην, µεθέπων ἐλαφηβόλον ἄγρην, 

ιά Δ / , / .) ΄ 

920 πουρου μὴ παρεὀγτος, ἀπαίνετο δίκτυπον χω" 
3, : - / « 

εἴ ποτε ΠΠακτωλοῖο παρ ἀνθεμόεντι ῥεέθρῳ 
’ ε/” / 5” 

δη θύνων ἀνέμιμνεν, ὅπως ἐπιδόρπιον εἴη 
9 Δ ες” πο.» / ͵ ε/ 

αὐτὸς ἑῷ. ῥασιλῆϊ φέρων γλυκερώτερον ὕδωρ, 
; , , ’ , τῷ 

πούρου γόσφι μένγοντος, ἱμάσσετο Ἠάχχος ἀνίη : 
γ” ’ 131 π/ , π/ : κώ, 

300 εἰ ὥὣρασυν αὐλον ἄειρε, «4ιῤυστίδος ἄργανον ᾿Ηχοῦς, 
. ’ ’ 1. 

οἰδαλέη φύσηκμα παφηϊδι λεπτὸν άλλων, 
/ 3 ο Εῶ { .) ’ 

ΛΤυγδόνος αυλητῆρος Οἵετο [άμχος ἆπουειγ, 

ὢν τέκε δεῖος Ὑαγνις, ὃς εἰς κακὺν Πρισε Φοίῤῳ, 

τρητὸν ἐπιθλίβων διδυιόθροον αὐλὸν «4θήνης " 

255 εἰ δὲ σὺν ηβητῆρι μιῆς ἔψαυσε τραπέζης, υ 
, , ’ ο7 / 

κούρου φθεγγοµέτου, πολυτερπέας εἴχεν ἀκουάς 
/ ν Ἡ / , - ΄ 

παυοµένου δὲ γέοιο, κατηφέας εἶχε παρειάο " 
αν - ; / , ” 

εἰ δε ῥαθυσκάρθμοιο πὀῦου πεφορηµένος οἴστρῳ, 

”ἄμτελος ὀργηστῖῆρι ποδῶν ἐλελίξετο παλμῷ, 
/ απ) /“-. ή -” ΄ 

240 καὶ Σατύρῳ παίζογτι συγέπλεκε χεῖρα χορεύων, 
7 3 ”,ω “ς Δ 3 ο] 

δόχµιον ἐκ ταρσοῖο µετήλυδα ταρσὸν ὀμείβων, 

Υ. 416. ἴκελον ϱΠΊΠΘ5, 

ν. 339. περὶ κρύτον εἡ. ῥὲ. οσα. Έα], 
ν. 25ο. ρασὺν αὐλὸς οἵιηπες; δἱπο 8εη5α. Ἑ. θρασὺς αὐλόν. 

Ξθά ὁρασὺν αὐλὸν Βλνούθπα, 
- 



4ΤΟΝΥΣΙΑΚΩΝ Τ. Χ.᾿ 91 
ρω { , 

Ῥάκχος ὀπιπεύων φθονερῇ δεδόνητο µερίμνη Ἱ ' 
2 μι ν ο ς (λ αν { 

εἴ ποτε Σειληνοῖσιν ὀµίλεεν, εὖ τιγυ κουρῷ 
«/ σω / 3 ὃ { .”/ { 

ἥλιυυ Φηρητῆοι συνέτρεχεν ἐς δρομον ὄγρης, 
{ { / 9 ο 

ο4δ ζηλήµων «4ιώνυσος ἔρητυε, μὴ τις οἵστῷ 
/.. / 

ῥλήμενος ἰσοτύπῳ φρενοθελγέῖ, λάτρις ᾿Εφώτων, 
Ν 5] { ’ μὰ / 

παιδὸᾳ ἐλαφρογόοιο παραπλάγξειε µενοινήν, 
Δ , { / καὶ νέον ἱμερόεντα µεταστήσειε «4ναίου, 

σω ς / ε/{ 

ἀρτιθαλὴς ἅτε ποῦρος ὁμόχρονον ἥλικα τέρπων. 
/ 1) 

950 ἀλλ᾽ ὅτε Φύρσον ἄειρε κατανιία λωσσάδος ἄρκτου, 
ρω Ἰ / ἢ βριαρῷ νάρθηκι κατηκόντιζε λεαίνης, 

3 ’ 3/ , 3 3 / ή ὧν ὃ / 

εἲς δύσιν ὄμμα τίταινεν, ἐς Πέρα λοξά δοκευων, 
Ν 22 [4 ΄ / /΄ 1/ 

μὴ Ζεφύρου πνεύσειε πάλιν Φανατηφοβος αυρη, 
4 ου Δ α. ᾖ 

ὡς πάρος ἠβητῆρα κατέκταγε πικρὸς ἄητης, 
, -- ῃ ς ΄ 

955 δίσκον ἄκοντιστῆρα καταστρέψας Ταπίνθου: 
/ 3 ” σ/ ιά 

δείδιε, μὴ Ἀρονίδης, ἐρασίπτερος ὄρτις Γρωτων, 
3 ... 3 ’ ς Δ / η 

ἀπροϊδἠς ἀκίχητος ὑπὲρ Ίμωλοιο φανείη, 
/ Ἂ Ρ 3 ος . / φειδοµέγοις ὀγύχεσσιν ἐς ἠέρα παῖδα κοµίξων, 

ΓΕ -- ο ον ο. Ἰρώϊον οἱά τε κοῦρον, ἑῶν δρηστῆρα κυπέλλων: 
’ σω / 960 ἐτρέμε καὶ δυεέρωτα κυβερνητῆρα Φαλάσσης, 

1 ! η γ / 3 { , - μὴ µετά Τανταλίδην, χρυσέων ἐπιβητορα δίφρων, 
3 σ/ / ; 

εἲς δρόµον Πἠερόφοιτον ἄγων πτερὀεσσαν ἀπήνην, 

΄Άμπελον ἁρπάξειεν ἐρωμανέων ᾿Εγοσίχθων. 
ιτ 1/ / 

καὶ γλυκὺν εἴχεν ὄνειρον ὀψειροτόκων ἐπὶ λέκτρων, 

265 καὶ φιλίους ὀάριζε νέῳ ψευδήµονι μύθους, 

ν. 244. δόµον εᾱ. ῥτ. θιιεπᾶ, α (αη1. εἰ Εας. 
γ. 30ο. κατ ἄγτία εᾱ. ϱν. επι. Ἐαἲκ, 
ν. 305. Φανατηφ. ἄγρη εἀϊα. επι. Όση, Ἰεείουο 11ο πιομί{ο 

θιηθπά. γεοθρίϊ 108. 

γ. 250. Ἀρονίδου 68, 34. οι ἈΠο5. μθβοίο ας, 

γ. 350. δραστῆρα ΟΠΙΠ69. Φ6ά οοττεχογαῖ 181 Ἠ]λοίσ]ή, 
γ. 2601, τανταλίδων εἀ. ρῦ. οπιειά. 8111. 
ν. 32600, {οτίαθδε φιλίοις --- μύδοις. 



930 νι νο 

1 τι ’ ω μιμηλῆς ὅρθων σκιοειδέα φάσματα μορφῆς. 
3 , / ς / ; -- ” 

εἰ δέ τί οἱ δύςμορφον ἐπήρατος εἴχεν ὀπωπή, 
/ / οω 

ἱμερόεν πέλε τοῦτο ποθοβλήτῳ «4ιονύσῳ, 
/ ς ου ε[α /{ . ῃ 

φίλτερον ηβητῆοος Όλου χρούς. εἰ δὲ καὶ ἄκρη 
1 ’ ας από ὰι 2/ 3 / 

370 συμφερτὴ πεχάλαστο δι ἰξύος ὄρδιος οὐρή, 

καὶ μέλιτος γλυκεροῖο μελιχοοτέρη πέλε Βόάκχῳ" 
’ / / 

:καὶ πλόκαμοι ῥυπόωττες ἄκηδέστοιο καρήχου 
ωὼ λ ᾱλλ ὠ/ 3 κα 3 { 

αὐτοὺ μᾶλλον ἔτερπον ἐρωμανέοντος ὀπωπήν. 
3 / 1 ’ ”/ η 

ηματι μὲν κεχάρητο συνέµπορος" ἄχνυτο ὃ᾽ αἰεὺ 
. 3. / /! / αμοβδ.λ ; 

270 νυκτὸς ἐπερχομένης, ὅτε µηκέτι παιδὸς ἀκούων, 
” » , { / 

οἵασι Φελγομένοισιν ἐφημογα δέχνυτο φωγήν, 
ς , ε] / ολ / 3. / 

Ῥείης ὀβριμύπαιδος ἐνὶ σπἠεσσιν ἰαύων. 
΄ 3 1 ν. / - ο η . . ο 

Καί µιν ἴδων Σατύρων τις ἐὔέλγετο Φέσπιδι μορφῇ, 
΄ { Π / 

καὶ κρυφίην ἐρόεσσαν ὑποκλέπτων φάτο φωνήν: 
3 ΄ ’ / 

3560 Ἅ4νδρομέης κραδίης ταµίη, φιλοτήσιε Πειθώ, 
ω Ε) , αά / ο / 

μοῦνος ἐμοὲ γέος οὗτος ἐπήρατος ἵλαος εἴη" 
; «{ , , 

καί µιν ἔχων, ἅτε ἨῬάκχος, ὁμέστιον, οὗ µενεαίνω 
3 / ή ; ε] λ σα αἰθέρα γαιετάειν µετανάστιος" οὗ Φεὺς εἴναυ . 

ἤθελον, οὗ Φαέθων φαεσίµβροτος: οὐ πόῦον ἕλκω 
/ /{ μα) / 

980 νέκταρος, ἀμβροσίης ὃ᾽ οὐ δεύοµαι᾽ οὐκ ἀλεγίζω, 

άμπελος εἴ φιλέει µε, καὶ ἐχδαίρει µε Ἀρονίωγ. 
ςλ «ὰ λ ὰ / ία / ο 3ἳ 3 κ 

Μὸς 0 µεν ἀμφιέπων υποκάρδιον ἰον Ερωτων, 
λ π) ... ση / πω 

κρυπτὸν ἄνηύτησεν ἔπος ζηλήμονι φωνῇ, 
/ ὠ/ ΄ Β) λ 

«αύματι φίλτρον ἔχων κεκερασµέγον. ἀλλὰ καὶ αὐτὸς 

390 Εὐϊος, ἠϊθέου ῥεβοληκένος ἠδέι κέντρῳ, 

ἴσχε µειδιόων Κρονίδη, δυεέρωτι τοκῇ; 
ου Δ , ο / Σ Γ ως 

Νεῦσον ἐμοὶ φιλέοντι μίαν χάριν. ὦ ὤρυγιε Ζεὺ 

«4 967. ὀπὼπήν οπές; αιαῖθ. 
γ. 282. Ίοτίι, ὄμέψιον., αἳ ν. 19”. απεπι Ίου γρβρίο, 

«389, Φφίλτερον εἰ. ϱτ. οτι. Εα]κ. 

ν. 302, πια] Βλοάοπα. Μέην. 

“« 



295 

200 

2οῦ 

210 

4ΗΙΟΝΥΣΙ4ΚΙΟΝ 7. Χ. 291 
. ἃ 

/ 
΄ ὰ κ. 3 λ Φε 3 / “Ρ ’ 

νηπιάχῳ μὲν ἔειιεν ἐμη τροφὸς οἰςέτι Εείη, 
) ως / [ή / 

ὡς στεροπἠν Ζαγρῇὺ πόρες, προτέρῳ «4ιονύσῳ, 
σὰ ή / 9. ; 

εἰσέτι παππάζοντε, τεὴν πυρόεσσαν ὄκωκήν, 
λ ου λά δν 3 / ,, 3) ε 

καὺ βροντῆς κελάδηµα, καὺ Περίου χυδιν ὄμβρου 
ἃ / Ν 21 ὼ ς [ή 

καὶ πέλε δεύτερος ὄλλος, ἔτι βρέφος, 9έτιος Ζευς. 

σεῖο ὃ᾽ ἐγὼ πρηστ]ρος ἀναίνομαι αἰθέριον πῦρ" 
ο) οσο / / Ρ] / 

οὗ νέφος, οὐ βρονεῆς ἐθέλω κτυπον ἣν δ᾽ ἐθελήσης, 

“Ηφαίσιῳ πυρύεντι δίδου σπιν ῆρα κεραυνοῦ: 

4 
/ .. ’ ’ 1/ 

δὸς χόριν Ερμµάωνι ἀιπετέος χύσιν ὀμβρου” 

σω ’ τά ων αΣ , ό 

οης σῶν νεφέων ἐχέτω θώρηκα κπαλύπτρην 

. Δ ο» 3 /{ ] ’ 

καὶ στεροπὴν γενετῆρος ἀερτάσσειεν Απόλλων. 
ρω ι ’ ρω / , 

μοῦνον ἐμοὺ, φίλε, δῶμα φιλοσκἀρθμῳ «4ιονυσῳ 

καλὺν ἐμοὶ, Σεμέλ τεροπὴν ὀλέτειραν ἀείρειν καλὺν ἐμοὶ, Σεμέλης στεροπὴ ϱ ρευν, 

μητροφύνοι σπινθΊἾρες ἄτεμπέες εἰσὺ κεραυνοῦ- 
/ / 3 / ’ 

ναίω ἸΜαιονίην" τί γὰρ αἰθέρι καὶ Δ4ιονύσῳ ; 
σο [ή ΄ { / 

κάλλος ἐμοῦ Σατύροιο φιλαίτερὀν ἐστιν Ολύμπου, 
’ / τῃ 

εἰπὲ, πάτερ, μὴ κρύπτε' τεὺς νέος ὅρκιος ἔσιω" 
3 λ ς Ὕ σω ΜΕ] 9) ; σ/χγν 

αἰετὸς ὁππότε κοῦρον ὑπὸ σφυρὰ Τευκρίδος Ίδης 
, ’ «. ε/ ρω 

φειδοµένῳ κούφιζες ἐς οὐρανὸν ἅρπαγι ταρσῷ, 
/ ν ΄ 5ς / 5 

τηλίκον ἔλλαχε κάλλος ὃ ῥουκόλος, ὃν σὺ τραπέζη 
3 , , ’ 

αἰθερίῃ ξύνωσας, ἔτι πνείοντα βοσύλων ; 2 

γ. 503. ἀεριάζοιεν θᾱ. ϱτ. ἀεριάζοι μὲν Ἐας. οοπῖθοίε, οοᾶ 
{π οἆ. 2. οἵ αρ. Μος. Ἱερίταν. ἴαιι Ἠλοάοπι. αἀφοτραίι: »,ἀερτάσ-- 

σειεν. (ταιπαίοο {οχῖθ, 86ἆ ποη ροοιίοθ Ίάειι ν. ὅοά. διιερε- 

οἴτιι 6556 αμοίανα. »Εκοίό(ι αλαιϊὰ αμῖεο Υ. 5οά, ἵηπ αιο γίάθίυς 

Νοηηας βοἱρείδδθ, μοῦνον ἔοι φίλα δῶρα φ. «4 ΕΠειπιαπης, 
Ταιι Όμπαεας Τοηίαβραϊ Υ. 5οά. µ. ἐμοὶ λίπε παῖδα φ. «{ιονύσῳ. οἳ 

ν. 596. κ. ἔοι Σεμέλη στ. ελ. ᾱ. Ῥεε]ίδει απυι λίπε δῶμα γ. 594, 
Ἰουίαγ. ΊΤοδογις Οιιμαθί λίπε παῖδα τεοορῖ, τε]φιίδ εἶιδ 1εοῖῖ. 
Ὢθ οοπθηιοχαί ααϊάεπι. Υ. 5οῦ. γ]ρο ἑἐλάχειαν ἄείρειν. 

ν. 512. ξύνωσαν ϱᾱ. ρε. ια. Εαῑκ, Οαδίογατι Πετὶ ροΐοεῖ, ταξ 

ΥΥ. 513, ὅτό. οὐ]οσαμάί αἰπί απἱε ν. 51ο, ἰὰ {το οοΠδεμίαηθιΙΏ 



2939 : ΝΟΝΝΟΥ ' 

σ ω , ελ ο : / 9 Εν ποια { - εὔ πάτερ, ἵληκοις, τανυσίπτερε’ µή μοὶ ἐνίψηφ 
{.. σω ο. ρω , 

ὅι5 Τρωΐον οἴνοχοῆα, τεῶν δρηστῆρα κυπέλλων, 
’ [ή 

ὅττι φαειοτέροιο φέθων ἁμάρυγμα προσώπου, 

πν ἄμπελος ἵμερόεις Γανυμήδεος εἴδος ἐλέγχευ 
/ / / 3. . Α 

Ίμώλιος ᾿Γδαίου πέλε φέρτερος. εἰσὺ δὲ πολλαὺ 
1} θέ 3 1 ο. [] ε“/ ; 

ὄλλων ἠϊθέων ἐραταὶ στίχες, οὓς ἅμα πάντας, 
Δ ῃ { «/ -” ; 

52ο ἢν ἐθέλης, ἀγάπαζε, λιπὼν ἕνα παῖδα «4{ναίων. ῄ { , : 

Τοῖον ἔπος πατέλεξε, πόθου δεδονηµένος οἴστρῳ, 
ε{ / / 1} 

οὔγ οὕτω λασίης ἸΜαγνησσίδος ἔνδοῦεν ὕλης 
δι. ’ / 

βουκόλος 4δμήτοιο βόας ποίµαινεν πόλλων, 
Δ 2 η λ - ῃ ες; , 

παιδὸς ἐθωτοτόκου Λελιημένος ἡδέν κέντρῳ, 

625 ὅσσον ἐπ᾽ ηἰδέῳ φρένα τέρπετο Βόάκχος ἀθυρων: 
3/ ν / { .)) 

ἄμφω ὃ᾽ ἐψιόωντο συνήλυδες ἔγδοθι λόχμης, 
πω ὰ 9 ΄.- .) ελ, ά Ε) / πὶ μὲν ἀκοντίζοντες ἐς Πέρα Φ ύρσον ἀλήτην, 
σω Δ 1 ο. 4 3/13 , 

πῇ δὲ παρᾶ πλαταμῶνα λιπόσκιον, ἄλλοτε πέτραις 
/ ’ ὴ/ / ἔστιχον, ἄγρώσσοντες ὀρίτροφα τέκνα λεόντων. 

κ» 

3. /{ ως ο 
25ο καί ποτε μουνωθέντες ἐρημάδος ὑψοῦεν ογθης, 

3 /” / 3. ’ . 

ἐν φψαικάθοις παίζοντες ἐὐκροκάλου ποταμοῖο, 
. ΄ Α , σα οω . 

ὠμιφὶ παλαισμοσύνης φιλοπαίγµονος εἶχον ἀγῶνα' 
ωὦ Δ 5] , στ 9. α .] τα: ΔΟΝ , 

τοῖσι μὲν οὐ τρίπος εν ἀέθλιον, οὐδ᾽ ἐπὶ νίκη 
[ιά , Αα, / ε, 

ἀνθεμύεις παρέκειτο Λλέβης, οὔ φορβάδες ἵπποι, 
κ ε η , / ε] , 

255 ἀλλὰ Λλιγυφθόγγων διδυµόθρους αὐλὺς Ερωτων. 
3 ῃ αγ 5 3 { 3 νο . }/ / 
ἄμφοτέροις ὃ᾽ ἔρις ἠεν ἐπήρατος' ἓν ὃ᾽ ἄρα µέσσῳ 
ος , 1, , Β ; ε . 
ἵστατο µάργος Έρως, πτερύεις ἐναγώνιος Ἑρμῆς, 

, { / /.. , 

στέµµα πὐῦθου φάρκισσον ἐπιπλέξας υακίγθῳ. 

"ἄμφω δὃ᾽ εἲς µέσον ἠλθον ἀεθλητῆνες Ερώτων' 

{αοἰΠια οταῖοηίς Νομηίαμαθ. Θθπιρεγ γΥετο Ππιειτοβαϊίνα εδί 5ειι- 

τθηία, αιοά γα]σο ποβ]εοίατῃ. 

ν. 518. εἶδας οὗ εᾱ. ϱε. οπιθιᾶ. Ἐαὶῖς, 

ν. 5320. Ό34,. ἨΗϊ ἀμο γεΓδµ5 {οτίιᾶβθε εἰοβαπίίις ἴμγειδο Οχάλια 

Ἱεβετειίως, 



ν 

Φ4ο 

οπ ο» σι 

« 

4ΙΓΟΝΥΣΙ4ΚΩΝ 1. Χ. 236 

/ 
ὰ ο / [ή 

καὺ παλάµας στεφανηδὸν ἑλιξάμενοι διὰ νώτου, 
ε) / να 2 ος). ὃ µ 3 ρω 
ἀμφοτέρων σφίγξαντες ἐπ᾽ ἰξυν δεσιὸν ἀγοστῶν, 

{ Ἱ (η: / ’ οω 

π᾿ ευρὰ διεσφήκωσαν ὁμόζυγι πήχεος ὀλκῷ, 
ον 3 { . 

καὶ δέµα: ἀλλήλων ἄνεκούφισαν ὑψόθι γαίης 

χεροὶν ἀμοιῤαίησι. καὶ ἥπτετο ἨῬάκχος Ὀλύμπου 
κ] ’ ν .] 

ἀμφὶ παλαισμοσύνης µελιηδέος ' εἶχε δὲ δισσὴν 
Δ Ὡ οδ 3 / ΛΑ λ σα 

τερπωλὴν ἐρόεσσαν, ἀειρόμενος καὶ ἀείρων. ---- 
κ ια Χ 

«Καὶ παλάµην Ἡρομίου παλάμης περὶ καρπὸν ἑλίξας, 

25ο 

ῶδδ 

26ο 

/ {ς ’ ο. 

χερσὶ συναπτοµέγαις ἑτερόζυγον ἵμμά πιέζων, 
/ / 3 / { οω 

διχΦαδίῳ συνέεργεν ἀρηθύτα δάκτυλα δεσμῷ, 
.. ; [ή 

δεξιτερὴν ἐδέλοντος: ἐπισφίγγων «4ιονύσου. 
ν) 9 Δ ερ ο μ 3 3 ας. Γι. -” α ἕλί 

ἐγθα μὲν ἠῤητῆρος ἐπ᾽ ἰξυί χεῖρας ἑλίσσων, 
, , / ΄«- 

Ῥάμχος, ἐρωμανέεσσι δέµας παλάμησι πιέζωγ, 
’ ” .] Δ ’ ’ 

΄ἄμπελον ἠέρταζεν: «ὃ δὲ Βρομίοιο τυχήσας, 
ι [4 ον ς 

κόψε ποδὸς κώληπα. καὶ Ἠνϊος ἠδὺ γελάσσας, 
ολ κ η θέ η ς λύ .. ρω 

Ίλικος: ἠνθέοιο τυπεὶς ἁπαλύχροϊ ταρσῷ, 
ς/ 3 , - { Ὢ / 
ὕπτιος αὐτοκύλιστος ἐπωλίσθησε κονύη. 

1 / ή ς { ΄ 

καὶ χῦ ονὶ κεκλιµένοιο Θελήμονος ὑψόδι Βάπχου 
πω ς ἴν. σω / α , 

γυμνῇ νηδύῖ κοῦρυς ἐφίζανεν" αὐτὴρ ὃ χαίρων 
η] 1} 1 Ε) ἀ / 

ἐκιαὺον ἔνθα καὶ ἔγθα χυθεὶς ἐπεκέκλιτο γαΐη, 
’ , υ / 

αστέρι κουφίζων γλυκερὸν βάρος". ἰθυτενὲς δὲ 
”/ 6 Δ / ο λ 3 3 

ὄκρον υπερ ψαμαῦοιο πεδοτριβες ἴχνος ἐρείσας, 

ο ἀἄὧὥὧοἵἐ.ἶ{ὤἦὤἦὤἷο,. 

γ. 541. σφύγξαντες εᾱ, Ῥχ. 6πι. Ἐαὶκ, | 
ν. διά. ἤσσετο εἸχοχς ἴΎροβτ. ἵπ θἡ. 2. ἆμεπι Πάθ]ίεγ ἴχαιβ- 

τα ον. 

ν. 547. ΝΕ απίε Ἠμηο γθγθαπα φαθεάαια εκοϊάετιπί, αιάρηθ 

ΑπιρεΙ ποπιθα Ἰπειαί, ΝΟΠΗΙ Βαοεπαπα, ἆθ ἆπο απιοσθἀεπίῖα 

αξυπί, Βασσά εἰ Πἱουγοί πιᾶπα5 οοπιρχεδθίσδε ἀῑκίι: ααοά πληθ 
1ηδ]δίη. 

ν. 540. Θεσμῷ να]σο; θπι, Τιειπερ. αἆ Οο]αῖἩ, Ῥ. τοῦ. 
γ. ὅδ4, ποδοσκώληπα --- ἤδη εᾱ, Ρε, ειπε, Ἐαιίς, 



΄ 
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ης , { ῃ 

νῶτον ἄνηωώρησε µετάτροπον" ἠνορέην δὲ 
Π  ὦ ε σω ο 

φειδοµένην ἀνέφηνεν' ἁμιλλητῆρι δὲ παλμῷ 

χειρὸς ἀναινομένης ἀπεσείσατο φύρτον ᾿Ερώτων. 
Δ Ν ἁ / / σω / 

265 πλευρὰ δὲ δοχμώσας, πετάσας ὃ᾽ ἀγκῶνα πονίη, 
ΓΡ... / 

ἡβητὴρ πολύιδρις ἔπ᾽ ἄντιπάλου Θόρε νώτου, 

λοξὸς ἐπὶ πλευρ]σιν' ὑπὲρ λαγύνος δὲ καθάψας 
; Π 

ἄκρα ποδὸς, κωληπι παρὰ σφυρὸν «Ίνος ἐρείσας, 
’ / ; ω αστέρα διχΦαδίῳ µεσάτην µιτρώσατο δεσμῷ, 

Λ 1 ,. σον , , 
37ο πλευρὰ περιθλίῤων, ὑπὸ γούνατι ταρσὸν ἑλίξας, 

ὄρθιον ἁπλωθέντα. κυλιγδοµένων δὲ κονίη 
, ’ , πσσε ε 

ἀμφοτέρων καμάτοιο προάγγελος ἐρρεεν ἵδρώς. 

ὀψὲ δὲ νικηθέντος, ἀγικήτου περ όντος, 
λ Ε) ρω 3Η ’ πο 

Ζηνὸς ἀεῦλητῆρος ἔχων µίμημα τοκῇος, 
ς / ς 

575 νικήθη «4ιόνυσος ἑκούσιος, ὅττι καὶ αὐτὸς 
ϕ [ή 5) πν , 

Ζεὺς μέγας αὐτοκύλιστος ἐπ ᾿4λφειοῖο παλαίων 
χμ ς ο”. [4 

ὤκλασεν, Ηρακλῆς Φελήμονα γούνατα πάµμψας. « 

Τοΐος ἀγὼν τετέλεστο φιλέψιος' Πἠὐδέου δὲ 

δίθροον αὐλὸν ἄεθλον ἐκούφισε τερποµένη χείρ. 
.͵ λ ς { { υ ς ὤ8ο καὶ νέος ἱδρώων φαιδρυγετο γυῖα ῥεέθρῳ, 

καὶ κὀνιν ἰμμαλέην ἀπενίψατο" λουομένου δὲ 
9 λ ς 4 3 / ας 3, 
ἐκ χροὺς ἱδρώοντος ἐπήρατος ἔθῥεεν αιγλη. 

Οὐδὲ παλαισμοσύγης τελέσας γυιαλκέα φίκην, 
/ ς Ὃω 3 / / ϕ ’ 

σύιγοµος ηβητῆρος ἔπαυετο Βάκχος ἀθυρων' 
ϕ . , ιά οο πο 

585 ἀλλὰ ποδωκείης! ἄνεμωδεα Ὁ Ἱκεν ἀγῶνα. 

καὶ ῥαλίους ἐς ἔρωτα φέρων μνηστῆρας ἀγῶνος, 

---αως-------------------- 

6ᾳ. 5. ἄγηώρησε 6ἱ ἀνέφηνεν εἀῑτι. ἀνέφαμεν Μο8. 
ν. 209. απ πελάσας2 

ν. ὀ08. ποδοσκώληπι εᾱ. ϱτ. θια. α Εαλκ, ν. 5. αστέρι --- μὲ- 

σάτῳ ΟΗΙ18Ν. 
ν. 28δ0.. ἐς οπιδδαπι ἵν ο. Ῥτ. φαρδίαῖι Εακι" επ Ελοάοσπι. 

Αα Νομαια5 βαλίους --- µνησε, ἄγ. δεπὶροείί, ποια ἀθβιίαπαις ἴθιι- 

γ. 

ὢα «Ἠ 
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ο 1/ . 4 ΄ 

πρώτῳ μὲν «έτο δῶρα Νυῤηλίδος ὄργανα “Ρείης, 
' 9 { [ ντ 
κύμβαλα χαλκεύνωτα, καὶ αἰόλα δέρματα νερρῶν 

3 / ον ὴ ς ΄ 
νίκης δ) Πεν ἄεῦλα τὰ δεύτερα Πανὸς ἑταίρη, 

ρα 9] 31. ο μ 

ὄ9ο σύριγξ ἡδυέπεια, καὶ ἠχήεσσα βοείη 
/ { / 

χαλκοβαρής" τριτάτῳ δὲ τίθει «ιόνυσος ἄθύρων 
{ -ω 

ψάμμον ἐρευθιόωσαν ἑτοιμοτάτην ποταμοῖο. 
Ἡ / , . / η) ς α- 

καὶ Βρόμιος σταδίῳ µεμερισμένον ουδάς ορίζων, 
Ὀ γι, / 

δισσὰ διαινοµένης διεµέτρεεν ἄκρα κελεύθου, 

305 ὀρθώσας δεκάδωρον ἐπὶ γΘονὺ σῆμα πορείης, 
4 ’ ’ 3 / 3 / λ 

στήσας τέρμα δρόµου ταναὺν ξύλον: ἀντιπόρου δὲ 
ο . 3 ος / . 

πῆξε τύπον ῥαλβίδος, ἐπ᾽ ἠόνι Ὁ ύρσον αείρας 
4 ΄ 1’ 3 / ἃ ΄ 

καὶ Σατύρους ὤτρυνεν, ἄεῦθλευειν περὺ νίκης. 
«. 2 Π / , ᾿Οξὺ δὲ κεκλομένοιο φιλοσκάρθµοιο «ναίου, 

σω / ο ἃ »ὓ Ἰ 3ο άοο «{ηνεὺς πρῶτος ὄρουσε ποδήνεµος᾽ ἀμφὶ ὃ᾽ αρ αυτῷ 
/ / σσ ! | 

Κισσὺς ἀερσιπόδης, καὶ ἐπήρατος 4μπελος ἔστη. 
λ νε 3 / Αὲ 5. τς εν ᾿ 

καὶ ποδὺς ἰδυπόροιο πεποιθότες ὠκεί ταρσῷν 

Ύ οιγηδὸν ἐφέστασαν. ἐκ δαπέδου δὲ κπεκριµένοι στοιχηδὸν ἐφ : έ 

ἄκρα χαρασσµέγοιο µετάρσιον ἴχνος ἄείρας, 
αν { -”ω ’ ᾽ ου 4οδ Ἀισσὺς ἀελλήεντι ποδῶν πουφίζετο παλμῷ. 

-ω ὼ ; ι " / 
τοῦ μὲν ἐπειγομένοιο- μετάφρενὸν ἄσθματι ὕαάλπων, 

, Ε] / 1! 

«4ηνεὺς Περίησιν ἐπέιρεχε σύγδροµος αὐραις, 
9. λ ῃ 3 / Δ ο 
ἄγχιφανης προΦέογτος" ὀπισύοπόροιο δὲ ταρσου 

ταραιι αΠαιαπάο «Ἠάκχους; κεὰ πο. φαἰδ[αοῖϊι. Ἐουί.: φαἴίοπι 

Φουἱρεπάυπαι δρηστηρας. 
γ. 580. ἑταίρῃ: οἀμ, θηειιά, Ἱπεοιι ΝΤοΡ, 
ν. 501. ἄρότῳ δὲ ΟΠΜΙΘΦ 8ἱ1θ δθ8µΔΙΙ,  Ἀτθουια Οαπίθς, Τηνουί 

εἰίαπι Π]αδίτί9ς. Ὀννατοννέας, αιὶ αριιά 109 15 ΜΗηονίς εἰ ϱιαοείίο 

ερί εί ογπαπιεμῖο, Ν 2, 

γ. ὅ0ά. διαινοµένης θά1ί1. 9Π1168, ο» Ἐ. διανομένης.ίν ει, 

γ. 4οῦ. κεκλιµένοι στιχηδὺν επώστασαν οἵ γ. 5. ἔχνος ἐρείσας οί, 

στοιχηδὸν επέστασ. Ἐαὶκ. Ιοπίαναι; πὰο Ἀ[οδειο ἐπέστ. ἰαπίτμι, 

ταείρετε Ρἰαομί, Ὑϊάθον μὶ ο 1οπίο Νοιμὶ θΗλθάα σος, 

Ρο α- ἳ Ῥ 



΄ 

3226 ΝΟΝΝΟΥ 1ΙΤΟΝΥΣΙΗΙΚΟΝ Τ. Χ. , 

3 ὁ ο { , 

ἴχνεσιν ἴχγεα τυψε, χυτῆς ψαύοντα κονίης" 

41Ο καὶ τόσον ἀμφοτέρων ἀπελείπειο, κ-σσον ὁρίζον; 
{ 5 { 4 Ν ; ὃν ’ 

ὑππόσον ἱσιοπόνοιο κανὼν πρὸς στήηθεὶ κούρης 
ἀ { ρω ... ’ : σω 

μεσσοφανὴς λάχε χῶρον . ἀκαμπέί γείτονα µαζῷ. 
: ώς Μ . ον. . / οι 

παὶ τρίτος ἄμπελος ηεν ὀπίστερος" εἰκορύων δὲ 
’ ον ή οι , 

ζηλήκων «4ιόνυσος ἐτήκετο, λοξὰ δοκεύων 
΄ / ε] πο .] ’ 

415 διγθαδίους προ έογτας οεθλητῆσα: αγωνων, 
; ” ς ’ 

μὴ ποτε γικήσωσι, καὶ -4μ- ελος ὕστερος ἐλθη., 
. λ ’ ε] ’ ] .] 

ἀλλὰ Φεὺς χραίσµησεν" ἐνιπνεύσας δέ οἳ ἀλκην, 
-- ; , εω 4. 

κοὺρον ἐὔτροχάλοιο ταχίονα ὢῆκεν ἀέλλης. 
!ἳ ν / ’ ὼ / 3 ὸ ο, 

καὶ ὑιδύμων πρώτιστος ἀεθλοφύρων, ἐν ἀγῶνι 
ο» ο ἓ [ή ιά 

420 σπερχοµένων, διερῇ µεν ἐπ᾽ ἠόνι γούνατα πάλλων, 

Ἄισσος ἐπωλίσθησε, πεσὼν ψαμαθώδεῖ πηλῷ, 
. λ . . ’ / ς ΄ 

καὶ σφαλερη -«Ίηνῆος ἐαύρετο γούνατος ὁρμή, 
ν .] /ς. ρω ’ 

ἂψ ἀνασειράζουσα ποδῶν ὀρόμον. ὄθλοφόροι δὲ 
’ , Δ / ε/ μι, 

ἀμφότεροι Λείπονιο, καὶ ἄμπελος ἥνπασε νίκην: 
΄ α ᾽ λ ’ ων ον 5. σα , 

495 Σειλημοὶ δὲ γέροντες ἀγίαχον εὐϊον ἠχώ, 
, .. / ’ ε.α. / Δ 

νίκην ἠϊθέοιυ τεθηπότες. ἀβροκόμης δὲ 
δέ ΄ κ Ἡ Ἂ ον λ ὸ , δέ : 4 ν ΄ 

ἕκτο νέος τὰ πρῶτα, τὰ δεύτερα δέχιυτο «{πνεύς, 

ζῆλον ἔχων, φ ὢονερον δὲ δύλον γίνωσκε «{ναίου 
. ; 5 , μα , ο ώ νο 

καὶ ποῦον" αἰδομένῃ δὲ συγηλικας εἴδεν ὀπωπῇ 

46ο λοίσθια Κισσὸς ἄεθλα κατηφέϊ χειρὶ κοµίζων. 

γ. 400. ἔχνια ΟΠΙΠΘΑ; ἄΠΘΓΗΠΙ οΟοίς Θ996 Ριιίαγί. 

γ. 41ο. ὁρίζων ΟΜΙ1Θ8: αἲ πιαςο. {θγτῖ πηρα, μἱςὶ ρανοΙρίο αἲἲ 

πανὼν τε]αίο, αποὰ γ. 412. υὶκ ραήτας, ἵ ἆμο οπππες γΕίΤτογ: 

5ἱ1ε δευ-Ἡ 1εσιη!, 

γ. 422. σφαλερῃ --- ὁραῃ εᾱ. ρε. οπι. Εαὶκ. 
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ο ο μιλώ Ὁ κ 

ΕνΝδΔΕΓΠΑΤτον. 
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ΝΟΝΝΟΥ 

απ ο ΗΝ κι « ΚλμΘ Ν κο - 

14, . 

, , Δ / 

«ύτο δ᾽ ἀγών. ἐρύεις δὲ νέος φιλοπαίγµονι νίκη 
/ / ς ; ς/ / 

κυδιόων σκίρτησεν ὁὀμέψιος ἥλικι Βόάμχῳ, 
- / ῃ / 3 Ἡ 3 , 

εἰλιπόδην περὶ κύκλον ἄλημονα ταρσὸν ἀμείβων, 
«. Ἡ / 5] / / 

δεξιτερὴν πάνλευκον ἐπικλίνων «4{ιονύσῳ. 

6 καί ιν ἴδων ᾿Τόῤακχος ἀγήνορα δίζυγι γίκν | 7. 1) 

) ί λ λιΣ θω" ποσοὶ περισκαίροντα, φίλῳ µειλίιξατο μύθῳ 
7 ο. τη ’ »ω ΄ 

Σπεῦδε πάλιν, φίλε ποῦρε, ποδωκείης µετα γίκην 
ι / στ .) ν η 

καὶ μετὰ δεύτερον ἄθλον ἔχειν τρίτον ἄλλον ἀγῶνα, 
/ 9 ᾶ , ς { [ή { νηχοµένῳ δ ἀκίχητος ὁμήλικυ νήχεο Βάκχῳ. 

; [ή ; 

10 4μπελε, νικήσας µε, παρὰ ψαμάθοισι παλαίων, 

ο 

ϕ, 3 . / Γ 
ἔσσο καὶ ἓν προχοῇσιν ἐλαφρότερος «4ιονύσου" 

η ς; ’ / μα Ἱ ” δώ 

καὶ Σατύρους παίζοντας ἐγὶ σκαρύμοῖσιν ἑάσας, 
3 , { / / . κ. 

εἰς τρίταιον πάλιν ἄλλον ἐπείγεο μοῦγος ἀγῶνα” 
΄ λ 3 παν , 

ἐν χθονὶ νικήσαις μαὺ ἐν ὕδασι, καὶ μετὰ γίκην 

γ. 1. λῦτο οά. 

ν. 4. πάλλευκον Εοᾶοτη, 

γ. 8. ἔχων Μο5ετ. Υ. 5. νηχοµένων ἆλ. ΟΠΙΏΘ8;: 6 οοηἰθοῖ, 1ΙΙ- 

τανί. Τόεπι {εοργαί ΒΠοάοιπιαπη8. 

γ. 12. εάσσας ΟΙΙΗΘ5, 

γ. 14. νικήσας ἐν ὕδ. εᾱ. ϱτ. γικήσας καὶ ἐν ὕδ. εὰ, 2. οἱ ΝΤΟΡ. 
ε οοιἠεοῖ, Γαἰκ. Νοδίσυπι ἀεάῑι 9οα]1ἱς. 
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ὦδ 

Νο Να 

σους ἔρατους πλοκάμους διδύμοις στέψαιµι κορύκβοις, 

διπλόα νικηθέντος ἀνικήτοιο «{υαίΐου. λ 

ἔπρεπε σοὶ ῥόος οὗτος ἐπήρατος, ἔπρεπε μούνῳ 

κόλλει σῶν µελέων, ἵνα διπλύος ἄμπελος εἴη 

χουσείῃ παλάμη χουσαυγέα ῥεύματα τέµνων" 

καὶ γυμγοῖς µελέεσσι τιταιγοµέγου περὶ γίκης 

κυσμήσει σέο κάλλος ὅλον Πακιώλιον ὕδωρ. 

δος ποταμῷ «γέρας ισον Ὀλύμπιον, ὅττι καὶ αὐτὸς 

μλκεανῷ Φαέθων ῥοδέας ἀκτῖνας ἰάλλει " 

ΤΙαπιωλῷ πόρε καὶ σὺ τεὸν σέλας, ὄψρα φανείη 

"ἄμπελος ἄντελλων ἅτε Φωςφόρος: ἀμφότερον γὰρ 

ἀοτράπτει ῥόος οὗτος ἐρευθιόωντι µετάλλῳ, .. 

ὡς σὺ τεοῖς µελέεσσι" ῥαθυπλούτῳ δὲ ῥεέθρῳ 

σύγχροον εἴδος ἔχοντα καὶ ἠβητῆρα δεχέσθω, 

µίξας κάλλεϊί κάλλος, ὅπως Σατύροίσι βοήσω: 'Ὁ 

πῶς υόδον εἰς ῥόδον ἠλθε; πόθεν µία κίρναται αἴγλη- 

παὶ γροῖ φουίσσονει, καὶ ἀστράπτοντι ῥεέθρῳ. 

αιὺε καὶ ἐνθάδε, κοῦρε, πέλεν δόος ᾿Ηριδανοῖο, 

“Ηλιάδων ὅψι δάκρυ ρυηφενὲς, ὄφρα κεν ἄμφω ων 

καὶ χωυσῷ σέο γυῖα καὶ ἠλέκτροισι λοέσω. ο 

αλλ ἐπεὶ Εσπερίου ποταμοῦ µάλα τηλόδι καίω, 

ἵξομαι εἰς ἀλύβην ἀγχίπιολιν, ὁππόθι γείτων 

1 εὖδις ἐγεκτεάνων ὑδάτων λευκαίνεται ὑλκῷ, 

ὄφοα σε Πακτωλοῖο λελουμένον ἐκ ποταμοῖο, 

Υ. 20. 8. τιταιγόµεγον π. χ. κ. 6. κάλλος ελ 1. ὕ. Ὑγακεξ, 

Ὁγ]ν. οι. Ἐ. ΠΤ. Ρ. 22. πθδοῖο, 410 8θ8ηΝΙΙ, 

γ. αὖ. ἀμφότερα Ο1ΗΠο5 εομίτα ππείταπα, Οοτεεκίί ναπι Ἠ]οάοιη, 

γ. ὅχ. προῖ ε, 1. οἳ 32. πιιαγί Ὀσαβδ. απεπι 5εοπίας ϱεῖ -ἨΤος. 

γ. 8. πέλον πῖοςε 6. 2. 

ν. 55, ῥυηφανὲς οπἱπθθ. Οοιτεχίτ Ἠ[οάοπι, 

γ. 06, ἄγχι πτόλιν οὐ, ϱτ. οπιθηά, Εαλκ. 

ο ος τα 



Τμ ο ο 

4ΙΤΟΝΥΣΙΑΚΙΝ ΤΗ. ΧΙ ̓ δι, 

"αμπελε, φαιδρύνοιμι καὺ ἀργυρέοιοι ῥεέθροις. 

4ο Ἔρμος ἐὐςφείτης ἑτέροις Σατυρ'ῖσι µελίσθω" 

. 

45 

5ο 

5ὅ 

3 ν , ν ’ ες / Α ! Ἡ οω 

οὐ γὰρ ἀπο χρυσοῖο φέρει ῥόον: αλλά σὺ κποῦνος 
/ ” ον ο) / ον χού-εος ἔπλεο κοῦρος, έχεις καὶ χρύσεον ὕδωρ. 

Λ ι / σαν .] Ν / Δ 

ως εἰπὼν πεφόρητο δι ὕδαιος" ἐκ δαπέδου δὲ 
3/ 2  ἕ καί µ 
ἄμπελος πώρητο, Καὶ ὠμάρτησε «4υαίῳ. 

λ . / η} ΄ / 1/ 

καὶ γλυκὺς ἀμφοτέροισιν ἔην δρόμος, ἄκρον ἄπ᾿ ἄκρου 
: - π / ” 
νηχοµέγοις ἑλιωκηδὸν ἐρικιεάνου ποταμοῖο. 

Καὶ Φεὸὺς ὑδατόεντα φέρων τ“χυτῆτος ἀγῶνα, 
μη 3 { α. «/ Ἡ ’ ἔτρεχεν ἀστήρικτος ἓν ὕδασι, γυμνὰ ῥεέθροις 

΄ λών: δονέων δὲ πόδας, καὶ χεῖρας ἐρέσσων στέρνα ῥαλων" θονέων δὲ ποδας, καὶ χεῖρας ἐρ ; 

ἀφνειῆς ἀτίνακτα κατέγραφε νῶτα γαλήνης, 
ον : 1/ ς λ {3 ή πῆ μὲν ἔχων ὁμόφοιτον ἑὸν δρύµον ἥλικι κούρῳ, 
ον .”. ’ / / 

πῇ δὲ παραΐσσων, πεφυλαγμένος, ὅσσον ἑάσῃ 
3/ / , , / ν μπελον ἀγχικέλευῦον, ὁμήλυδα γείτονα Βάκχου 
αἱ }.{ ; ς; / / ἆλλοτε κυκλώσας παλάµας, ἅτε κύµατι κάµνων, 
5 / ./ / 

ὑγροπόρῳ ταχύγουνος ἑκούσιος ὥπασε φίκην. 
Γαλ ου 1 ο Γ.. πμ Ν / λαὶ ποταμοῦ μετὰ χεῦμα µετήϊῖεν ἔνδωι λόχιης 

3/ 3 , -”ω 1] 1”. ’ ἄμπελος, αυχένα γαῦνον ἔχων ποταμηΐδι νίκη. 
Ν / , 3 [α, / 

καὶ πλοκάµους µίτρωσεν ἐχιδνήεντι κπορύμβῳ, 

«φρ:κτὸν ἔχων µίμημα δρακοντοκόµοιο -«Ίυαίου” 

όο 

”. 

{ ὼ 3 3η. / ων πολλάκι ὃ᾽ αἰολόνωτον ἰδων Βρομίοιο χιτῶνα, 
1 Αα / σν 

δαιδαλέην µελέεσσε νόθην ἐσδῆτα καθάψας, 
β { ο” 3 πορφιρέῳ πόδα κοῦφον ἐπεσφήκωσε' κοθόρνῳ, 

Ν / .λν [ 3 [ Ν΄ 35 ὰ / ας στικτὸν ἔχων χοροῦ πέπλον: ὀρεσσαύλῳ ὃ᾽ ἐνὺ δίφρῳ 
/ ρα ’ Ε] ου ν παρδαλίων ᾿Γόῤακχον ὀπιπεύων ἐλατῆρα 

Ν Γ ΄ ρω γλαυκὰ φιλοσκοπέλων ἐπεδείκνυε παίγνια ὃηρῶν" 
3 

γ. 44. ἠώρητο ΟΙΙΗΘΡ, 
Υ. 51. εάσση ΟΠΙΗΘΡ. 
γ. 54. οπιµες ἆλλ᾽ ὅτε 5ἶμεθ 86Η5, Οοιτοχίί ἶαπι ἨΠοίοπα, 

ν. 06. γλαυκὰ οπθ5; {, γαῦρα. 
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Το 

ζρι πα 

δο 

9Ο 

ΝΟΝΝΟΥ 

πω Δ ε) ’ η 5 [ή . ) ν 

π] μὲν ὀρεστιάδος λοφιῆς ἔπιβημενγος ἄρκτου, 

«ηοὸς ἐπειγομέγης ῥλοσυρὴν ἀνεσείρασε χαΐτην, 
λ ΄ 

πι δὲ Λλεοντεί 
΄ 3 / , Ἆ 

ἦν λασίην ἐπεμάστιε δειρην 
μ.- ς π . ς, 3 ς Π ; 

άλλοτε δαιδαλέην, ἐποχημέγος ὑψύθι νωτων, 
. Π κα ’ 3 4 

(υτεμφης ἀμάλιγον ἐτέρπετο τίγριν ἐλαυχων. 
” ) 2ο 1 / αε -- 9 ή 

Καΐ κιν ἰδὼν «ιόγυσος, ἔχων πρηεῖαν ἀπειλήν, 
. ” απ γὰ Ἐν γεν 

εἶπε ταφηγορέων φι/ίῳ μαγτώδεί μύθδῳ, 
’ ’ ΄ ιά 

µεμφο; εν ες στοµάτεσσι χέων οἰκτίρμονα φωνην 
σκν ’ " λ σν { ασ / 

{1ῇ φέφεσι, φ.λε κοῦρε; τί σοι τόσον εὔαδεν ὕλη ; 

μίμνε µαι. «γθώσσαντι συγαγρώσσων 4ιονύσῳ" 

εἰ απίγης ψαύοντι συνειλαπίναζε 4ναίω, 

κ µάζωνγ. ὅτε χωµον ἐγὼ Σατύροισιν. ἐγείρω. 

πιὐρθαλις οὐ κλωγέει µε καὶ ἀγροτέρη γένυς ἄρκτου: 

µη τροµ:οι; στόµά λάβρον ὀρεσσιγόμοιο λεαίνης, 

πο 0 αμειλίκτοιο κεράατα δείδιθι ταύρου. 

{ωγεπεν, οἰκτείρων Ὀρασὺν Αμπελον' ἠΐθεος δὲ 

ούασι ῦ ον ακουε' νόος δέ οἱ ἐνδόθι παῖξεν. 

4 θα «Υη μέγα σῆμα φιλοστόργῳ 4ιονύσῳ, 

"αμπε]ον ἀγγέλλον μινυώριον: ἐκ σκοπέλου γὰρ 

μρτιζαλὴ τὰ γεβρὸν ὑπὲρ γώτοιο κοµίζων, 

σμφιλαγὴς φαλίδεσσι δράκων ἀφνέτελλε κεραστής, 

κα μι υπὲρ ῥωμοῖο φέρων, ἐφύπερθε Φεμέύλων, 

σ,ερθσλέῃ πρήνιζεν ἆλοιηθέντα κεραίη 

κύνίαιον αὐτοκύ:ιστον" ὀρεσσινόμοιο δὲ νεβροῦ, 

ὀξὺ µέλος κλάγξαντος, ἀπέπτατο θυμὸς ἀλήτης: 
νυν 3 ῃ / ε; ς σπογδῆς ὃ᾽ ἐσσομένης αὐτάγγελος, αἵματος ὑλκῷ, 

ν. 00. {οτί φαρ]αία ἀἰσήποίοπο δαιδαλέων --- νώτων, 

ν. Το τύχοιν εᾱ. Ῥν. ειποιιά. α Εα]κ. 

ν. δ., πκέζων θά14. Ἱπθοππι πιπίανίι Ἀ[οροιν. 

ν. δά, ἀγγέλλων ο. ϱῃε. οἱ 2. 11. Εαῖς. 



΄ 

9ὔ 

100 

105 

11Ο 

.  ΠΤΟΝΥΣΙΑΚΙΟΝ Ι4. χ1 ο35 

λάϊνος αἱ μι Ἱέην ἐρυθαίνετο βωμὸς ἐέρσης, 
5, ΡΑ ’ ῇ / . , " 

οἴνου λειβομέγοιο φέρων τύπον. εἰφορύων δὲ 
1 ε ἡ / ε/ κὰ 

Ἐνυίος ἑθπησιῆσα, κεραςφυρον άἆρπαγα νεβροῦ, 
/ λνο Ν ο ο / 

ἄφρονο: ἠενέοιο μαθὼν ὀλετῆρα κεραστη», 

πένθος µίξε γέλωτι, καὶ ἄστατον εἶχε μενοινὴν 
ν ] , ’ { 

διχθαδίην: κραὺίῃ δὲ µερίζειο, γείτονα πότμου 
” π / λ [ή / η) η ” 

ἠβητην στεγάχων, γέλόων χάριν Ίθεος ουνου. 
ή / ”.. { 

ἔμπης ὃ᾽ ἱμεθόεντι συνέµπορος Πϊε κούρῳ 
3 γ΄ 3 πω απ 9 ΄ 5] { απ, εἰς ὀρος.,. εἰς πλαταιῶνα, καὶ εἰς δρόµον ἠδάδος ἄγρης, 

, ος λ η ὃ Εις µ ῃ Ν Γ] Ν 

καί µιν ἰδὼν ἔτι Ἠάκγος ἐτέρπετο"' καὶ γὰρ ὀπωπαὺ 
3/ { ; ώ ’ 

οὐπότε δερκοµένοισε κόρον τίκτουσιν ἐρώτων. 
/ . , / 

πολλάκι καὶ, Ἠρομίοιο παρεζοµένοιο τραπέξη, 
πο ιά οω , 

ἠΐθεος σύριζεν, ἀήδεα ἸΠοῦσαν ἀμείῤων, 
λ / / ς/ / 5 . ἀ ; 

καὶ δονάκων συνέχευεν Όλον µέλος: οἷα δὲ κούρου 
/ { α . 

»αλὰ µελιζομένοιο, καὶ εἰ τόνον ἔκλασε μολπῆς, 
΄ ς Δ λ - ’ .. ο. 

Ἠάκχος ὑπὲρ δαπέδοιο Φορὼν ἄγεμωδει παλμῷ 
η / ’ ΕΩ / Ν 

χερσὶ συνεπλατάγησε πολύκροτος" ἠϊθέου δὲ 

εἰοέτι μελπομένοιο περὶ στόµα χεῖλος ἐρείσας, 

ἁρμογίης πρόφασιν φιλίῳ προςπτύξατο δεσμῷ : 
1/ Ν ΄ / / ῄ ὤμυσε καὶ Κρονίδην, ὅτι τηλίκον ὑμνοπόλος ΤΠὰν 

οὕποιε ῥυθμὸν ἄεισε, καὶ οὗ Λιγύφωνος ᾿πύλλων. 
ο, Ἡ ! 5 Π Ααὶ Ψρασὺν εἰκορόωσα νέον ανατηφόρος «ἄτη, 

οὗσεσιν ἀγωώσσοντος ἀποπλαγχθέντα «4υαί ρει γνώσο ο ἄτ Ἰχθέντα «4υαίΐου, 

ν. 92. Ίου. αἱμολέαις --- εέρσαις, θἰδὶ ϱομῖ. τἱ ροδί πλῆσαι, 
στέψαι, εἰέεσαως νίάετατ, 

γ. τοῦ, εἰ τὸν ἔκλ. οὔτε, επιεπὰ. Τα]]ς, φἀεπι δοᾳυ/ίαν Ἴο8. 
γ. τοῦ. χεΐφος εἄ, ϱτ. χεῖρας θὐ. 2. οἱ ἨΤος. ϱ οομΙ. Εαϊῑκ, Ίο- 

δίτυι ευρρµεάανί Όσα]. ᾿ 

ν. 11ο. θευμῷ οὐ, Μπαιανϊ οκ ειιοιμᾶ, 1εμπερί ου Ἠ[οβετο. 
ν. ατά, ἀγρώσσοντα οαἳ γ. 5. ὁμοίῖον ἥ. ταρσῷ εζ11ί, αιιοᾷ Ῥγαθ- 

οἶαε οιαριαν Όππαειδς αἲ Μοδεχαδ μ ροδίτοπιίδ ἀμοβιςδ γοους, 

βἰαιάεδ ρτο ταρίρας παα]υ1ῖ. | 

ο. 



2δή6 ᾿ ΩΙ ΝΟΝΝΟΤΥ 
Σε ’ ’ ς ”. «/ .,ω 

116 ἠϊθέου χαρίεγτος ὁμοίῖος ἥλικι μορφῇ, 

”άμπελον ἠπερυπῆι τόσῳ πειλίξατο μύδῳ, 
. ’ ’ [ή 

μητρυῇ Φρυγίοιο χαριζοµένη «ἄιονύσου" 
π ΄] δι. { ΄ 3 ΄ 

Σὸος φίλος, ατροµε κοῖῦθε. µάεην «Ίιόνυσος ἄκουει" 

ποῖον ἑταιρείης γέρας ελλοαχε:; οὐ σὺ «4υαΐου 
- μας, «/ ; .) / ς ΄ 

1990 «Φέςκελον ἅρυα φέρεις, οὐ πὀρδαλιν ἠχιοχεύεις. 
, ο , ΄ / .. , 

δίφρα τεοῦ Βρομµίοιο ἸΠάρων λάχε, χεῖρα τιταίνων 
; ’ 4 3 Λο ως 

«Ὀτουγόμῳ  µάστιγι καὶ εὐλάιγγι χαλινῷ 
Ξρ ., / πω ε) ’ ΄ 

ποῖον ἔχεις τὸδε δῶρον ἄπ᾿ εὐθύρσοιο «4ναίου; 
΄ π 1, /΄ 3» ο) 

πηκτίδα ΓΠῶγες ἔχουσι καὶ εὐκελάδων Φρόον αὐλῶν, 
ι τ, ΄ , [ εν ’ , 

1256 καὶ Σατύροις πέρε κύκλον ἐφισμανά;οιο βοείης 
υ , Π , ᾽ 3 

σὸς ταµίης «ιόνυσος" ὀρεστιάδες δὲ καὶ αυταὺ 

Ῥασσαρίδες οσχίησιν ἐφεδρησσοισι λεύντων. 
. 

-- πο ιό 3 .. πω ’ 

ποῖα τεῆς φιλότητος ἐπάξια δῶρα κοµίζεις, 
ο ΄ 33 -- ’ . , ’ 

πορδαλίων ἐλατῆοι µάτην πεφιλημένε Βάκχῳ; 
Αα ’ ’ ΄ ΄ οφ, 

170 πολλάκι Φοιβείοιο καῦ ήπεχος ὑψόθδι δίφρου, 
ς λ ε., 3 ’ ην , 

ὑψιφαγης ἠλαυνεν «ιύμγιος, Πέρα τέµμνων" 

ἔκλυες αὐτον “4βαριν, ὃν εἰς δρόµμον Περοφοίτην 
ε δη ’ λ ϱ 40 ώεο .. 
ἱπιαμέιῳ πύμπευεν ἀλήμογι Φοῖῤος οἵστῷ : 

3 ς [ή .] ο Ὁ { 9 

αἴετον Ίγιοχευεν εν αἰδέρι και Γανυμήδης, 
ο. [ά ΄ ο. σω 

125 Ζῆνα γοῦον πτερὀεντα, τεοῦ γενεττοα «{νυπίου. 
/ Τ 5 Π σ/ -Ἡ ῤ 

”4μπελον ο-ποτε Ἠήκχος ἐκούφισεν, ὄρνις Εθώτωχ, 
η α ὼκ. ’ Εξ τω ιά 3 ΄ 

σον δέμας αθουπτοισιν ἑεοῖς ογυχεσσιν αείρωγ. 

ν. 116. ἡπεροπῇσι εἳ ν. 5. μητρυιὴ ο. ϱτ. α Εα]κ. επιεπά. 

ν. 118. ἄκουσαι οὐ. θουιπι 5ος Ἰῇος. 

ψ. 120. ἡρ ιοχεὐή ΟΠΙΜΕδ. Όοττεκεταὶ Ίαπι Ἠλμοάσπι, 

ν. 121. ἔλλαχε τιτ. εαῖι. εἴληχε ἰθηίαραι Εαΐκ. εἴληφε ἸἼο8. 

Νοδίαπι εεαποπίία Εγιπαητ, 

ν. 128. κοµίζης εὐῖ. Ῥταεϊετ Το. 

ν. 132. Ἀεοςίο. 4 ΠΙΘΙΞΗΓ4Θ ζάμδα δοιρθγο ἀεβιονί: ᾽4ῤῥαρι» 

ἐκλ. αὖτ. 
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ο ά ΜΑ. ιλ ον ΑΝ] 
Τοώϊος οἴνογόος πέλε φέρτερος, ὃς. ἄιὸς. αὔλην 
-- . ο. ον / ! 
οἴκον ἔχει. σὺ δὲ, κοῦρε, φέρων πόθον εἰσέτι δίφρου, 

2 / ων κ. { 

14ο εἰς δρόμον ἀστήρικταν ἀναίνεο πῶλον  ἐλαύνειν. 

ὅτις πολυστροφήλιγγι ποὐῶν δεδονηµένος ὁπλῆ, 

ἵππος πελλήεις ἀποσείεται ἡγιοχῆα" 
Ἡ ͵ ο / η 

Γλοῖκον απεστυφέλιξαν ἐπὶ χΦονὺ λυσσάδες ἵπποι, 
ο. . Γ., . το καὶ Συνῆς µεθέπων Ποσιδήϊίον αἷμα γενέθλης, : 

- ’ / 5] / ι 3 / 
145 ηεοόῦεν προκάρηνον, ἀποσπόρον Εγνοσιγαίου, 

ο , ΄ ΄ 

1Τηγασος ὠκυπέτης ἀπεσείσατο Βελλεροφόντην. 

δεῦρό µου εἲς ἀγέλην, λιγυηχέες ἥχι γομῆες, 
Ἡ / λα ’ 3 ὃ ΄ δὲ / 

πα: βοες ἵμερθεντες , ἔφεδρησσοντα δὲ ταυρῳ 
ς πω , / . ωὃ 

υψιφανῆ τελέσω σε βοοσσὀον ἠνιογῆα” 
ι -ω , / 

150 σὺς γὰρ ἄναξ πολὺ μᾶλλον ἐπαινήσει σε, δοκεύων, 
Ἶ { 3 / Φε. Γ.. / ταυρ;φυὴς 4ιῶνυσος, ἐφήμενον ἰξὺὲ ταύρου. 
/ 5 Β .ω τω αν 1 

νόσφι φόβου δρόµος οὗτος, ἐπεὶ καὶ, ϐΊλυς ἐοῦσα, ' 
ΑΣ / λεν 

παρθένος Εὐρώπη βοέων ἐπεβήσατο γώτων, 

:.'χερσὶ πέρας κρατέουσα., καὺ οὐ χατέουσα χαλινοῦ. 
οἱ ΄ . ΣΣ) ΄ ΄ ν 

150 “ὸδς φαµέγη παθέπεισε, καὶ ἠέρα δύσατο δαίµων. 
/ ε / / ον ά καΐ τις ἀπὸ σκοπέλοιο κατέδραµε ταῦρος ἀλήτης 

ο. ιδ ος η λὼ σσ Ε) / δί ν ἀπροίδῆς, καὶ γλῶσσαν, ἑῆς ἐπιμαρτυρα δίψης, 

χείλεσίν. θἱγομένοισι ας ἀνθερεῶνος, 

καὶ πίεν" ἀμφὶ δὲ κοῦρον, ἅπερ παρεόντα νομῇα, 

1δο ἵότατο, γινώσκοντυ πανείκελος οὐδὲ μετώπου 
/ 

γ. 12δ. πρώϊος --- οἳ οᾱ, Ῥε. θα. Εαἲ]ς, 

ν αάι, ποδῶν στροφάλιγχι οπµιος; ὁλκῃ Ἰεηίαμαι σα].  ἌΤεαπι 
οομαεο αι {πο Ἀ ΥΠ. 109. αδὶ ἴαμιομ παχυσεροφάλιγγι, φαοᾶ 
εί Εὶο {εδῖ ροια(, 

γ. 140. {. χὔόνα. 

γ. 1ὐ2, νόύβι φόβου, ουΙαπάθε εοἴ]οεί οαεορ]οµίαθ Οάβα, 16- 

Β6Ν6) γοαῖι Μοδογις Ἰτά οπἶι ἵπ οὐ(ί, 2. οκ γἱῖο Πγροβταρῃίοο 

5ονιρίαια {πγεπεγαῖ, 



206. ΝΟΝΝΟΥ 

{-ᾱ- ε) α . τή - Ε) / μυ [ή ν 

λοξὸν ἑὺν κέρας εἶχεν: ἁμαιμακέτοιο δὲ ταύρου 

πυκνὸν ἐρευγομένοιο πυτὸν πολυχανδέῖ λαιμῷ, 
ες , ο ος .] 

ἡβητὴν ἐθίηνε καιάζῴυτος ἰκμὰς ἐέρσης, 
9 ’ 4) ’ ε/ , ; ς ζω 

ἐσσομέγων ἅτε µάντις, ὅτι χθονίῳ βόες ὀλκῷ, 

105 αμφὶ μι Ί πτέρμογι κυκλάδι χύ ἀμφὶ μιῇ µογέοντες ἀτέρπονι κυκλάδι γύσση, 
{ο .] / 3 Ν. Εξ 3 ’ 

ὕδασιν ἀμπελύεσσαν ἐπαρδεύουσιν ὀὄπωρην. 
λ ο .. ς ια) ΄ ’ 

καὶ ὥρασυς ἵσταιο κοῦρος, υπὲρ ῥοέοιο µετωπου 
{ 3 ΄ .. ΄ , ἀμφαφόων ἐπίκυρτον ἄταρβέί χειρὶ κεραίην ' 
. [. ιά ... ΄ 

καὶ ῥοὺῦς ὑλογάόμοιο τεθηγµένος ἠδέῦ κέντρῳ, 

17ο {Φελεν αζυγα ταῦρον ορίδροµον Πνιοχεύειν. 

’ νο Π ΄ 

ὀρεψάμενος δὲ πέτηλα ῥαῦυσχοίνῳ παρὰ ποίη, 

ψευῤαλέην χλοεροῖσι λύγοις ἔπλεξεν ἑμάσύλην 
/{ : , Γ κ] , 

µόσχοις ὀξυτέροισι, πολυστρέπτῳ δὲ κορύμβῳ 
ε] ΄ ῃ ΄ ΄ πω 

γνάµψας ἀγκύλα κύκλα τύπον ποίησε χαλιγοῦ. 
λ - 1λ, / Ν / Π 

75 καὶ δροσεροῖς πετᾶλοισι δέµας διεκόσµεε ταύρου, 
υ πο .ν ’ , .. ’ , 

καὶ ῥόδα φοινίσσοντα πέριξ ἐπεδήσατο νώτῳ, 
, { / 3 { 

καὶ κρίνα καὶ γάρκισσον ἐπηώρησε µετώπῳ, 
. Π ε. / [ή 

αὐχένι πορφύρουσαν ἐπικρεμάσας ἀνεμώνην " 
ῃ /{ ς , ; ν , 

καὶ διδύµην ἑκάτερθε κατεχούσωσε κεραίην, 
“ ι , .. μμ αλ 3 , 

180 χερσί βαν υνοµέγαις ξανὦόχροα πηλὸν ἀφύσσων 
, τη ο 3ῇἳ ς . Γι 

είτονος ἐκ ποταμοῖο. καὶ αἴἰθλον ὑψόδι νώτου 7 5 ο. ) 
’ ΄ ; 3 ’ ή 

δέρµα περιστορέσας, ῥαχίης ἐπεβήσατο ταύρου: 
Δ ’ ο ΄ ΄ , 

καὶ βοέαις πλευρῆσι γόην µαστιγα τιταίνων, 
, ς ν εν , ᾱ. 

ευχαίτην ἅτε πῶλον, ἑὺν µάστιζε φονῇα. 

ν. 165. κισσοῦ οπιπθς 5ἵπθ 88Η51. ἸΨύσση Ηειπιαμητα, 

ν. 160. Ὁϊ Φαµιϊα ε98ε Ροϊθεί Τεθηγμένος, α {τεφιεηβας ἴ- 

πηθἩ ἀῑκίῖ τετυμµένος απὶ δεδονηµενος. 
ν. 177. επηώρησε ΟΠΙΗ88. 
ν. 170. πατεσφήκωσε ΟΙΗΠ65; τεχαπα γα Οµη. 

ν. 185. ῥοίαις εἰ. ϱι. 6πα. Εαὶκ. νόθον εὐᾷ, οοττεκίι ἨΗετπι. 
γ. 184. αρίῖας {π]οσει Ἡιο φορπα. 



156 

πθο 

190 

200 

9056 

ἁ ΄ 

Ἀ 

ώΙΟΝΥΣΤΗάΚ.2Ν Τ4. ΧΙ. 907 

Καὶ Θρασὺς ἠὔκησεν ἔπος ταυρώπιδι' Μήνη' 
3 ω 9 { / 

εἴξον ἐμοὶ, κερὀεσσα ῥοῶν ἐλάτειρα Σελήνη: 
΄ ἄμφω γὰρ κερόεις γενόμην;, καὺ ταῦρον ἐλαύνω. 

ποῖον ἐπαυχήσᾶς ἔπος ἴαχε κυκλάδι 11. ήν. 

Καὶ φθονεθῆς' σκοπίαζε δι. ἠέρος ὄμμα Σελήνης 

άμπελον ἀνδροφόνῳ' πεφορημένον ἅρπωαγι ταύρῳ. 

καί οἳ πέμπὲ μύωπα βοοσσόον’ αὐτὰρ Ὁ πικρῷ 

ἄστατα φοιτητῆρι δέµας κεχἀθαγµένος οἴσιρῳ, 

δύέβατον ἀμφὺ τένοντα κατέτρεχεν, εἰκελοξ ὑτπῳ: 

Καὶ νέος ἄζυγα παῦρον ἰδὼν λυσσώδεῖ κέντρῳ 

ἴχνος ἀεροιλόφοισιν ἐπιζῥήσσοντα κολώναια, 

ταρβαλέος πρὺ µόροιο γοήμονι λίσσετο φωνῇ 

Σήμερον ἵστασο, ταῦρε, καὶ αὐριον ωκὺς ὁδεύσεις” 

µή µε Δατακτείγειας ἐρημάδος ὑψόθι πέτρη», 

πότµον ἐμὺν νήπυστον ὅπως μὴ Βάμχος ἀκούσῃ. 

μὴ κοτέης, ὅτι, ταῦρε, τεὴν γρύσώσα κεβαίην 9λ 

μὴ φθονέσης , ὅτι Βάκχος ἐμὴν φιλότηϊτα φυλάσσει. 

εἴ δὲ κατακτείνεις µε, καὶ οὐκ ἀλέγεις Μιονύσου, 

οὐδέ τις οἴκτος ἔχει σε γοήμονος ἠπιοχῆος, 

ὅττυ νέος γενόµην, ὅτυ καὶ φίλος εἰμὶ «4{υαίουν 

εἰς Σατύρους µε κόμιζε, καὶ αὐτόδι, τᾶῦρε, δαιάσσεις, 

ὄφρα τύχω μετὰ πὀτμον ἐρικλαύτοιο πονίης. 

ναὶ, Λίτομαι, φίλε ταῦρε' παραιφασίην δὲ νοῄσω, 

ν- 180. φθονερὴ --- σελήνη εἀ[ι. Ὑενιπι νά ἼΤοςενι Ῥοβι 

1Ρίπ. 56ο ἀθ[θισιγι1β. είαπα μι λιόώ, πα μας πόταγιά, 

γ. 100. ἴκελος ΟΠι185: 

ν. 190. πρὸ µόθοιο 9ΊΠ16Φ, ἨθβοίΟ, «ιο 88181. γ. 9. ὁδεύεις 

Ο11168. ο. Υ. 206. ας {οτίαᾶςο πιατ ὁδεύοις, ααοά θθνοάραί: 

Ἠμοάοπη. 

ν. ᾳοο. Φαρρ]εμᾶ. φοβοῦμαι, μὴ κοτέῃς, Ἡθ αιῖς Ῥτορίετ «0Π- 
ἰγαοβοπεπα πιοκ πιπαίααα, µ. φΦθονέσης, γλάπι Ἱίο 6056 ριῖεῖ, 

γ. 206. χοήµονος ο, Ῥτ. ετι. α Γας, 
͵ 



λα 

208 τσ ΤΝ ΟΝ ΝΟΥ 
ν / ο αν , 3. , ,. κ. ἄ 
πύτµον ἐμὸν στενάχοντος ἄδακρύτου 4ιονύσου: - ὅδι 

.. ο”. , 

εἰ τεὸν ἡνιοχῖα κεραεφόρον ἠπεροπεύεις, 
-. . - 3ἡ ρω , / 

κελον εἴδος ἔχοντα τεῆ ταυ οὖν ων 310 εἴκελον ς ἔχ ἡ θωπιδι μορφῇ, ο Ὢ 
η 1 [ή 3 Δ ΄ ν 

γίνεο Φωνηεις, Καὶ ἔμον µόρον εἰπὲ «4υαίω. στο 

ταῦρε, τεῆς «Πήμητρος ἀνάρσιε καὶ 4ιονύσου, 

ἄχνυμένου. Βρομίοιο συνάχνυται ὄμπκια πώ. 

Τοῖον ἔπος ῥοδόεις γέος ἔθνεπεν., ᾿4ἴδι γείτων, 

315 δύςμορος. ἀἴσσων δὲ ποδῶν διδυµάονι χηλή 

οὔρεος ἄκρα κάρηνα δυοέµβατα λυσσαλέος βοῦς 

ἠβητὴν προκάρητον ἑῶν ἀπεσείσατο Φώτων. 

ἤριπε ὃ) αὐτοκύλιστος: ἐπ᾽ ἀστραγάλου δὲ πέσόντος, | 

Λεπτὸν ὑποτρίζων, ἐδιχάζετο δόχµιος αὐχήν. ον: 

290. καΐ µιν ὑπὲρ δαπέδοιο παλινδένητον ἑλίξας; 

Φηγαλέῃ γλωχῖνι κατεπρήνιξε Μεραίης. δν τὰ 

καὶ νέκυς ἦν ἀκάρηνος' ἀτυμβεύτοιο δὲ νεκροῦ 

λευκὸν ἐρευθιόωντι δέµας φοινίσσετο Λύθρῳ. -- ος 

Καί τις ἰδὼν Σατύρων κεκογιµέγον ὑψόθν αΐης 

2025 Άμπελον ἵμερόεντα, δυςάγγελος ἤλυθε Βάκχῳ. ' Ἱ- 

καὺ εὺς εἰαίων, ταχὺς ἐἔδραμεν,  εἴκελος αὐθαις" 

οὗ τόσον Ηρακλέης δρύὐµον ἤννεν, ὁππότε Νύμφαν 

ἁβρὸν Ύλαν φθονεροῖσι κατεκβύψαντο ῥεέθραις -Ὁ- ος 

νυμφίον ἱκμαλέη πεφυλαγμένον ἅρπαγι κούρη, 

250 ὡς τότε Βάκχος ὄρουσεν ὀρίδρομος: ἐν δὲ κονίῃ 
, 3. ν / { ; 

κείµενον ἔστενε κοῦρον ἅτε ζώοντα δοκευω. ΄---- 

γ. 200. κερ. ἡνιοχεύεις οπμιθ, , 8ἱπθ δοµδι, Ἰεοθεθαγία οναὶ 

ἀπίογβοίθπᾶἰ αιοίίο. ε{. 2032. 200. 311. 

: ν. 210. ἴκελον ΟΙΗ08. . 

ν. 116. βᾖυσσαλέος εᾱ. ῥρτ. α Εας. εὶ , 

γ. 310. λεπτὸς ΟἨ1165. 4 

ψ. 222. Ὑοο. ἀκάρηνος 1Ο «οπγθῖ{ οἶμχι Σε(α. ο , 201. 946. 

Αά 5δσυπι Ἠιαςπιοάί ααἱᾷ τού πίτας, μῖ, ἄχροίοθι ον τε 

ν. 206, ἴπελος ΟΙΠΙΘΡ. 
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ἳ “ 

4ΙΟΝΥΣΙ4ΚΙΩΩΝ 14. ΧΙ. ο 259 
3 - , Ν 3/ ς ’ σ/ 

καί µιν ἀγεχλαίνωσε, τὸν ἄπνοουν, ὑψόθεν ὤμου 
/ Δ -- ας | / / 

νεβοίδα καὶ ψυχροῖσιν ἐπὶ στέρνοισι καθάψας, 
Ψι / ῃ / 

καὶ, νέκυός περ ἐόντος, ἐδύσατο ταρσὰ κοθόρνοις" 
τα / { λ .) Γ . 

καὶ ῥόδα καὶ κρίνα πάσσε κατὰ χροὺς, ἀμφὶ δὲ χαΐταις, 
. Ἴ ΄ ν / “.. 

οἷα μινυνθαδίοιο δεδουπότος ὀξέί κέντρῳ, 
3/ . , / 3 {; 

ἄγθος ἄνιώρησε ταχυφύθιμένης ἄνεμωνης ' 
Γ ’ / / εον ΄ ”/ / 

καὶ παλάμη πύρε ὤυρσον, ἑῷ δέ µιν ἐσκεπε πέπλῳ 
υΝ Ὁ { / 

πορφυρέῳ" καὶ δῶρον ἄκερσεκόμοιο παρήνου 
ἆ δν ολ ; 5 / / ω πλοχμὸν ἕνα τµήξας, ἐπείῄκατο µάρτυρι γεκρῷ 

,. ιν : / Ν δολ η , ς , λοίσῦιον' ἀμβροσίην δὲ λαβὼν παρὰ µητέρι Ρείη, 
ο » 9 ῃ ε{ωα / τ 3 ; 

ὠτειλαῖς ἐπέχευεν, 9ὤεν νέος, εἶδος ἀμείψας, 
3 , 3/ εν / 1] [4 

ἀμβροσίην εὔοδμον ἑῇ µετέθηκεν ὀπωρη. 

καὶ νέκυος χαθίειτος ὑπὲρ δαπέδοιο ταῦέντος,: 
.. ἃ/ ν ως ; ν. 

οὗ χλόο: ἀμφεχύθη ῥοδόεν δέµας: ὠκυμόρου δὲ 

καὶ πλόκαμοι χαρίεντες ἐρωποτόκοιο καρήνου 
./ , ” ; 

αὖραις φειδοµένησιν ἐποιὼύσσοντο προώπου" 

ἦν δέ τις ἱμερόεις κεκογιµένος. ἂἀμφὺ δὲ νεκρῷ. . 
΄; . τα δν { 

Σειληνοὺ στενάχιζον, ἐπωδύρονιο δὲ Βάκχοι. 
α) , ς ρα ὼ / ς Τ 

οὐδέ ἕ κάλλος ἔλειπε, καὶ εἰ Φάνεν' ὡς Ῥότυρος δὲ 
ω ΄ / / Φ{ 9 λ 

κεῖτο γέκυς , γελόωντι πανείκελος, οἴάπερ αἰεὺ 
, ε) / [ὁ / / χείλεσιν ἀφῦόγγοισι χέων µελιηδέα φωνήν. 

ν / 3 τ. Ἆ / 

Καὶ νέκυν εἰεορόων κινυρὴν ἀνενείκατο φωνὴν 
9 ) ο ά / . ϕώ : ςλ Ξὶ ή 2 

νηπεγῦης 4ιόνυσος, ἔχων ἀγέλαστον ὀπωπην" 

γ. 206. μετὰ αᾱ. 3, 

γ. 207. ἀνηώρησε ταχὺ φθιμένης οἵΠΠΘ8.. 
γ. 200. ἀκερσικόμοιο ΟΙΗΘΝ. 

γ. 24ο. νεβρῳ οὔϊἵα. Βεοορὶ οσα Ἠ[οδεγο ΕΕΣ αν 
γ. 242. οἶῖτα πεοεβεϊίαίθιι Όαμαθας ἰομίαμαί Φεός..' 
γ. 340. χοὸς εᾱ. ϱτ. επιοιά. 0α18, | 
Υ. 248. κεκονισμένος οεὐά. 
γ. 240. Βάκχαι ἰεπίαραι Ῥαἱκθιὴ. θα μίάομι ολλλίσαι 18γο Ῥόκχω, 
. 391. ενόωντι Έγχου 64. µε... έ 

ς« 



ο Ὁ . 

δν -- μα. ιν ον ν 
ξ ο 

9595 ἉΤοιράων πεσέτω φδονερὸν Λίνον: ἤ ῥά καὶ αὐτοὶ 3 

ταῦροι ἐπ Πινέοις ζηλήμονες, ὥσπερ ἀῆται; 

τίς Ζέφυρος μετὰ Φὠοῖβον ἐπέχραε καὶ 4ιονύσῳ ; 

ὕλβιος ἔπλετὸ Φοῖῤος ἀτύμνιος" «ἠϊθέου γὰρ κά 

ἔλλαχεν οὔνόμα τοῦτο" Θεμαπναίου δὲ καὶ αὐτοῦ ' 
; ς υ. 3 { ε., » ι 

96ο φάρµακον ηβηιῆρος ἐπωνυμον ἀγθος ἀείρει, 
-ν 3 .. νι ; πι ή 

αἴλινον ἐν πετάλοισιν ἐπιγθάφψας Ἱωώθῳ.. κ 

ποῖον ἔγω καὶ ἐγὼ πλοκάμοις στέφος, 1) τίνα πόλλω {18 
σ [ 

ἄνθεα φωνήεντα, παρήγορα παιδὸς ὀγίης ; κ λ : 
ι κε. 

ἀλλὰ τεοῦ ανάτου τιµήορος, εἲς φύνον ἕλκων, 
ση η Τ) ' 1) -. α ἵ - ) 

965 ἄξομαι εἰς σέο τυμβον, ἄώριε, ταῦρον ἀλήτητ. ' 
ὰ λ. ο , ο ο- . 

οὗ μὲν ἐγὼ ῥουπλῆγι τεὸν µτείνοιµι φονῇῆα, 
3/ Αα δ ’ 3 ῃ / ) 

ὀφοα Λάχη µορον ἴσον ἄρασσοιέγοιο μετώπου 
ΣΣ, Ἰ ἕ , ῥσ8αι άσο .ς δὲ ν 

ταύροις σφαζομένοισι»’ ἀναζῥήηξαιμι δὲ πικρὴν 
/ / σω 3. πώ -- / ταυρου γαστέρα πᾶσαν ἐμης γλωχῖνι κεραίης, 

ε/{ ΄ [ή ρω 

270 ὕττι τανυκραίρῳ σε κατεπρήνιξεν ἄκωκῇ» 

ὄλβιος ᾿Εννοσίγαιος, ἐπεί τινα γείτόνα πάτρης 5 7σιος; ή πατοτ» 
ζω , ω πο) . τ Π 

παιδὸς ἐμοῦ Φρύγα κοῦρον ἐφίλάτο" τὸν δὲ κοµίζων 
ασ 3 λ εέ 1 ὃν Ρήλ 3 Ν 3 ΄ χούσεον εἲς «4{ιὸς οἴκον ἄγήγαγεν, ἀστὸν Ὀλύμπου, 

ο η τμ ῤ ὃς / 3 , 
καί οἱ, ὅτε σπεύδεσµεν ἓς ἱπποσύνην {φθοδίτης, 

ών 5 ὃν ε/ . ΑΙ / 9. - 

975 ὤπασεν ἄβροχον ἅρμα, γαμοστόλον Γπποδαμείης. 
ο ' ) μ.) { ὃ 

μοῦνος ἐγὼ νέων ἔσχον ἄώριον' ἵμερύεις γὰρ 
3/ ») / 7 ο ΕΙ ΡΑΕ] -ο μπελος οῦ γάμον εἶδε βιοσδόον, οὐδ' ἐπὶ παστῷ 

, , οἱ ο αγ» -. / 

νυμφιδίην νέος οὗτος ἐμὴν ἔζευξεν ἀπήνην, 
- 

, 

γ. 358. φοῖβος" ἄτοίμνιος" θᾱ. Ῥτ. ια. Γαῑς. 

ν. 261. αι {οχί. ταθι ὑακίνδων. ν. 8. στεφάνοις στέφος εὐΠί. 

οἳ τιοκ πάλλων. ποβίταπι θ8ῖ Οιμαθὶ επιοη α ος δεᾶ ἩποἨ. ΠΙηΙ5 

Ῥτοβαβίο εταῖ κροτάφοις. ΝΙό5. ἀεάΙϊ πλοχάμοις -- πάλλων. 
ν. 264. τιµήορον -- φόβον ουτε, 2. επιειά. ὥσα]σ. Θεά ρτας- 

ἵετεα Φανάτοιο τιµ. ΟΙΠ168 οομινά: ΠΗΙΘΙΥΙΙΗ, αιιοὰ 5υἱα5 οεπιθιάα- 

“νι Βµοάσιπαήπας, 

γ, 271, πέτρης εἰ, ρτ. επι, (αηῖ. υ- 



4ΙΟΝΥΣΙΑΚΩΝ 14. ΧΙ. 941 
3 ’ ΄ 

ἀλλὰ Φανὼν λίπε πένθος ἀπεγθήτῳ «4ιογύσῳ. 
πα} , πω Δ { / 

3δο οὕπω μοι, φίλε κοῦρε, τεὺν στόμα πάλλιπε Πειθώ, 
/ ’ ο Ἐν νι, / , 

ἀλλὰ σέθεν φ)ιμιένοιο᾽ καὶ ὄπνοα χείλεα φαίεν" 
. . , [ή ο, ..) (λ ΄ 

καὶ γέκυός περ ἐόντος ἔτι στίλβουσι παρειαί, 

ὀφθαλμοὶ γελόωσι καὶ εἰέτι" διγδαδίης δὲ 
α σω / ΄ ’ 3 η. ’ εἰσέτι σῆς παλάμης χιονώδεές εἶσιν ἀγοστοί, 

| ε , 
:385 σοὺς ὃ ἐρατοὺς πλοκάμους λιγυροὺ δογνέουσιν ἀῆται. 

{9 ο” /  ϱ ., ' ε/ 

ου ῥόδα σῶν µελέων «ανατηφύρος ἔσβεσεν ώρη, 
α/ / ’ 

ἆλλ᾽ ἔτι συὺ τάδε πάντα φυλάσσεται. ὤμου Ερωτων, 
’ 5 «/, ου ς / 

τί χρέος ην, ἵνα ταῦρον ἀμείλιγον ἡνιοχευοις ; 
1 { / τε, 

εἴ σε διεπτοίησεν ζελλοπόδων πὀθος ἵππων, : 
, Εὶ ον. ρ ε/! δι 14 , 3/ 

39Ο τίπτε µοι οὐκ ἀγόρευες, ὅπως ἀπὸ γείτονος Ίδης 
ἐγθάδε δί α/ αλ ο 4 ΄ .) Δ ’ . 

ἐνθάδε δίφρον ἄγοιμι, καὶ ἀρχαίης ἀπὸ φάτνης 

Τρωΐον εἰς σὲ χόμιζον ἐπουραχγίων γένος ἵππων, 
/ / - « η πατρίδα συλήσας Γανυμήδεος, ὃν τρέφεν δη, 

, -- ” , { { σοὺ δέµας ἴσον ἔχοντα, τὸν ἀιδροφόνων ἀπὸ ταύρων 
, /΄ , 

995 φειδοµέγοις ὀγύχεσσιν ἐκούφισεν ὑψιπέτης Ζευς. 
Εμ. 3 ὰ , / ω , . 

εἰ ἐτεὺν µεγέαιγες, ἓν οὗὐρεσι ΦΊρας ἐναίρειν, 
/ 3 / 1! / 1 , τίπτε µοι οὔ κατέλεξας, Ότι χρέος ἔπλετο δίφρου ; 

, 3 ν η/ 3 / { 3 ' καΐ κεν ἐμῆς ἤλαυνες ἀπήμονα κύκλον ἄπήνης, 
-ω ’ τς 

καί κεν ἐμῆς ἄψαυστα δεδεγµένος ηνία ᾿Ῥείης, 

ὅοο µειλιχίων ἀδόνητος ἐμάστιεο ἅρμα δρακόντων. 

γ. 250. ἔσφ. αὕρη νι]σο: αἁμιοάιπα Ιείκμθ. Ἑλεραμίίοσοπῃ 160. 
ἱπγεπαϊ Η]αδινί5ς. Ὁ ννανοννίας. 

γ. 268. ἡνιοχεύεις εᾷ. 1. εἵ 9, ἡἠνιοχεύης ἼΜορεν. ΟΡίαϊίγανα 
Ροδίή: εἰἶαια Ἠλοἆοπα, 

ΕΝ 4 Ῥ αλ . ' γ. ὅοο. ἐπεμάστιες οὐ. 1. 2. ὙἨϊδυπι α ἌΤοξςθτο ςΗρ]αίε. 

Μοα Ἀοημις οτί, βοήρδίἰ: ἅρμα Λεόντων, τί Όται, ἀθείάεναί : 
ΠΡΙ η] εστου, 

7οἱ. 2, ϱ 
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δισ 

22ο 

1. 

ΝΟΝΝΟΥ ' 

ο Γ ΐ να 3 ; ε/! . Τρ 

οὐκέτι οὖν ὙΣατύροισιν ἐποίνιον μνον ἀείδεις, 
/ {Λα οὐκέτι ἨἩασσαρίδεσσι φιλοκροτάλοισι κελεύεις, 

πε οὐκέτι Φηρεύοντι συναγρώσσεις «{ιονύσῳ. 

ὤμοι, ὅτ οὖκ ᾿ἀΐδης πέλεν ἤπιος, οὐδ) ἐπὶ νεκρῷ 

δέχνυται ἀγλαὰ δῶρα βαθυπλούτοιο μετάλλου, 

Ίμπελον ὀφρα ΦΔανύόντα πάλιν ζώοντα τελέσσω" 

ὤμοι, ὅτ οὐκ άΐδης ποτὲ πείθεται:' ην δ ἐθελήση, 

ὄλβον ὅλον στίλβοντα χαρίζοµαι Ηριδανοῖο, 

δένδρεα συλήσας ποταµήϊία µαρµαρέην δὲ 

ἄξομαι ἀστράπτουσαν Εουθραίην λίθΦον ᾿Γνδῶν, 

ἀφνειῆς τ. Αλύβης ὅλον ἄργυρον' ἀντὶ δὲ νεκροῦ 

παιδὸς ἐμοῦ Ἰρύσειον ὅλον Πακτωλὸν ὁπάσσω. 

ως εἴπὼν στενάχιζε νέκυν νέον᾿ ἓν δὲ κονίη 

κείµενον εἰορόων, πάλιν ἴαχε πενθάδι φωνῇ " 

Ζεὺ πάτερ, εἲ φιλέεις µε, καὶ εἰ πόνον οἴδας ἐρώτων, 

Ἴμπελον αὐδήενια τίθει πάλιν εἲς µίαν ὥρην, 

ὑυτάτιον καὶ μοῦνον ὅπως ἕνα μῦθον ἐνίψη" 

τί στενόχεις, Δ4ιόνυσε, τὸν οὐ στοναχ]σιν ἐγείρεις; 

οὐστά µοι πἀφέασι, γαὶ οὐ βοόωντος ἀκούω, 

ὑμματά µοι παρέασι, καὶ οὐ στεγάχοιτα δοκεύω. 

αΊπενθὴς «4ιώγυσος, ἐμοὶ μὴ δάκρυα λείβης, 
ορ] ) / / 3 Δ , 1 .ω 

ἀλλὰ τεὸν λίπε πένθος, ἐπεὶ φογίῃ παρά πηγῇ 

ν. 5ο7. ἐθεπήδη εᾱ. ϱν. 6ιπ. Ἐαλκ. ἐθέλῃσιν Ἠιοάοπα. 

ν. διο. ἄζομαι αἳ ἄζομαι εδιι. λάζομαι Ῥτοροδυῖ Θοα1ᾳ. Ίο- 

ἵγυμι ἀθάΙῖ απ. αιοὰ εἰ ἨΤορ. αβπον εἲ Ρροδαίΐί ΒΠοάοπι, 

ν. 512. νέκυν" ἓν δὲ κον. εἰ. ϱτ. 5αρρ]ενίϊ Έα]. η 6. 2. αί 
1απιει Πα, πϊ αρ. ἠῆο5., πια] Ἱερίιν εν κονίη δὲ εοπἰίτα γη]ραϊατα 

Ἀουμά πιθηδυταπι, ἨλΠοάοπιβηπις γέκυν φίλο». 

τ. 22ο. οὔωτά µ. παρ. 4. Ρτ. επ. Εακ. 



ΗΙΤΟΝΥΣΙΑΚΩΝ 11. ΧΙ. 345 
ο { { / 

λΝηϊάδες στενάχουσι, καὺ οὗ Νάρκισσος ἄκούει" 
.) 

Ἡλιάδων Φαέθων κινὺρὴν οὔκ οἶδεν ἀνίην. 
σου α/ υα] 1) ες ; δε ὁτὺὸς 1/ ., 

25 ὤμοι, ὃτ οὐ µε Φφύτευσε πατηρ βροτὸς, ὄφρᾳ κεν εἴην 
" ͵ ἓν ἳ 9 ο... Ψ 

σύννομος ἠϊ δέῳ καὶ ἓν δι, μηδ᾽ ἐνὺ {9η 
/ ου / 

μπελον ἑμερόεντα δεδουπότα μοῦνον ἐάσω. 
9 .«α/ / { { 

εἰς πόθον ἠνύέοιο (ιακάρτερός ἔστιν πόλλων, 
α/ Δ αρ / ./ Γ ο] 

οὕνομα παιδὸς ἔχων πεφιληµένον" αἶθε καὶ αὐτὸς 
., / { / 

ὤδο εἴην ᾿Αμπελύεις, Υαάκίνθιος ὥςπερ Απόλλων. --- 

ὕπνωεις τέο µέχρι, καὶ οὐκέτι, κοῦρθ, χορεύεις; 
- λ ω [ή / 

εἰς προχοᾶς ποταμοῖο τί σήµεον οὐπέτι ῥαΐνεις, 
’ η) », 3 /{ αν σ κάλπιν ἔχων εὔυδρον; ὀρεσσαύλῳ ὃ᾽ ἐνὶ λόχμη 

; κό , / 
ἠΨάδος ὀρχηθμοῖο τεὴ πόλιν Ίλυδεν ὧφρη. 

555 εἶ κοτέεις, φίλε κοῦρε, ποθοβλήτῳ «ιογύσῳ, 

φέγγεο Σειληνοῖσιν, ὅπως σέο μὺθον ἀκούσω. 

εἴ σε λέων ἐδάμασσεν, ἐγὼ ξύμπαντας ὀλέσσω, 
΄ ’ 

πάντας, ὕσους μώλοιο φέρει λέπας: οὐδὲ λεόντων 
[4 ς ΄ σύ / 

Ῥείης ἡμετέρης ποτὲ φείσοµαι, ἀλλὰ δαἀµάσσω, 
ω /΄ 6 οσο 

54ο εἰ βλοσυροῖς γενύεσσι τεοὶ γεγάασι φον]ες" 
/ [ή , νι 

πόὀρδαλις εἴ πρήνιξε τεὸν δέµας, ἄνθος ᾿Ερώτων, 
, / ή οὐκέτι πορδαλίων δέµας αἴόλον ἠνιοχεύσω " 

ἄλλοι ᾧ ῆρες ἔασιν" Όλης ὃ᾽ ἐπιήρανος ἄγρης 
, 

ν. 525. οὔ μ᾿ ἐφ. γα]σο. ἨἩλοάοται, οηἱρδίῖ βροτόν. 

ν. 527. εάσσω γι]σο, 

γ. Όρο. πεφιλάμεγον εᾱ, ϱν. 6ΙΔ. Εα]ις, 

γ. 550. εὔδενδρον 11168. Ύαοά νετ ραϊαγίε Ὑγαοί, Ἁγ]ν, 

ο ΤΝ. Ῥ. 48. οοιηράταυς Ῥ]ή]οείοι, αὐτόξυλον ἔκπωμα. Ἐπιοι-- 

ἁαγίι Όσα]. επὶ δένδρον τεπίαραι Υ. ). ἵὰ ὙἨ]οίϊομί Ερίσιι. 

γ. 550. ὅπερ οὐ. οπιθμάαγίε Τ ας, τθοθρίι ἼΜορεν, 

ΠΝΕ 999. ὑμετέρης θα. ϱγ. απιειιᾷ. Ἐα]κ. 

Υ, 41. πρήνεζε ΟΙ1168. 

ῳ9 



οέά ΝΟΝΝΟΎΥ 

"άρτεμις ἐξ ἐλάφων κεραελκέα δίφρον ἐλαύνει. 

545 νεβνίδα πέπλον ἔχων, ἐποχήσομαι ἅριατι νεβρῶν. 

εἴ σε σύες παιέπεφγον ἀγαιδέες, εἴν ἑγὶ µάρψας 

πάντας ἐγὼ κιείνοιµι, καὶ οὐγ ἕνα μοῦνον ἐάσω 

κάπρον ἔτι ζώοντα λελειμμένον Γοχεαίρη 

εἰ δέ σε ταῖρος ἔπεφγεν ἀτάσφαλος, ὀξέν Φύρσῳ 
΄ ’ ... [ή , υ 

ταιρείην προὺ έλυμνον ἀἴστωσαιμι γειέδλην. 6 σι ο 

κάώ Γη π ’ .. χε . « 3 ιά σσ, 

ος Ὁ μὲν ἐστενάχιζεν. Ίγρως δέ οἱ ἐγγυθεν ἔστη, 

Σει)ηινοῦ λασίοιο φέρων κερεαλκέα µορφή», 
’ ., λ . ς. . ’ 

ᾖ)υρσον ἔχων καὶ στικτὸν ἐπὶ χοροί δέρµα καθάψας, 
. . ο] εν 9 Ἀ ὃ , ας ..-- ’ 

γηβοκοκῳ παρῦηκι ὀέμας στηρίζετο ῥάκτρῳ. 
- υ , / ’ 3”, ΄ 

ὦδ5 καὶ Πφρομίῳ γοῦωχτι παρηγορον ἴαχε φωφην " 
9/ ν 1} ο» ν ν 3 / 

ἄλλῳ λύσον ἔρωτι τεῶν σπιν ῆρας ἐρώτων, 
- , εν  κώ ΄ - ς / 

εἰς γέον ἠῄητῆρα µετάτροπον οἴσιρον ἀμείψας, 
/ ΄ , , λ τ 

λησάµειος φώιμένοιο" παλαιοτέροιο γὰρ αἰεὶ 
/ Γ 3 1/ Ὕώ} Π . λ αρ 

φάρµάκον ἐστιν ἔρωτος ἔρως γέος: οὐ γὰρ ὀλέσσαν 
« / τς 3) 3 ῃ / / 

26ο ὁ Ἰρύνος οιδεν ἔρωτα, καὶ εἰ µάθε πάντα καλύπτειν. 

εἶ δὲ τεῆς εὔέλεις ὀδυνήφατον ἄλκαρ ὀνίης, 
Ξ σ - ; / , 

φέρτερον άμφεπε παϊδα: πὐῦον πὐῶος οἱδε µαραίχειν. 

καὶ Ζέφυρον κλογέεσκε «{άκων γέος' ἀλλὰ δανόνιος, 
ο, ϊ - η 98. ὶ 5 Δ 4 ηβητην Κυ]άρισσον ἴδων ἐρατειγὸς ᾿άντης, 

ο. σι λ / ς / ι 

365 εὗρεν ᾿4μυκλαίοιο παραιφασίην ᾿Τακώ ὅου. 

ν. 247. εάσσω να]σο, 

Υ. 203. εᾷά. κεραελκέα. 

ν. 550. Βρομίοιο ο, ϱγ. ἃ Έα]. επιειά. 

ν. 507. μετὰ τρόπον ο, ἸἼδομι Ἄλοδενας, εἴ αμι Β]οάομι. 

ν. 50ο. {οτῖαςεε οὗ χρόνος, 
γ. 202. πόύον φαρρ]εγοτιπὶ Οαπτεγ. αἱ Έα]. Ἐά. Ῥτ. οπήςῖ, 

ν. 560. παραιβασέην εᾱ, Ῥτ. επι. Εθλ. ν. 5. ἐνδαπέδου εὰ. ϱ. 

6ἳ Πίο α Εκ. εμιειιά, 
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ὴ ’ κ ’ 

ἣν ἐθέλῃς, ἐρέεινε φυτηκόμον" ἓν δαπέδῳ γὰρ 
, αν [ή νά 3/ 3 Ν 

κείπενον ἀθρήσας πεκοπιμέγον ἄνθος, ἀροτρεὺς 
; ή , 4 ͵ 1) ’ 

φάρμακον ὀλλυμένοιο νεώτερὸν ἄλλο φυτεύει. 
΄ ρω , ΕΕ. ο ρω ῃ 

κλῦθι, παλαιγενέων µερόπων ἵνα μῦθον ἐνίψω" 
5 Δ ασ ν Δ ω ς 2. «/ «/ 

Αβῤρὸς ἔην ποτὲ ποῦρος, ὑπέρτερος ἥλικος ἥβης, 
/ λ ο. / - 

Πήαιάνδρου παρὰ χεῦμα, πολυσγιδέος ποταμοῖο, 
”, .. , φ ώς. { ΄ 

εἰδεν λεπταλέῳ ταναὸς, πὀδας ὀξὺς, ἐείρας 

ἑθυτενὴς, ἀνίουλος" ἐπ ἆ έἔραις δὲ διαῖ, θυτενῆς, ἄνίουλος. ἐπ) ἀμφοτέραις δὲ παρειαῖς 
-- 5 ΄ 

αὐτοφυὴς Χάρις ηεν ἐπισκαίρουσω προρώπῳ, 

ὄμμασιν αἰδομένοισιν: ἀπὸ βλεφήρων δέ οἳ αἰεὺ 
/ .. /’ φ ως ” 

κάλλος ὀϊστεύοντος ἐκηβόλος ἔθῥεεν αἴγλη 
ΜΗ : 

᾿καὺ δέµας εἴχε γάλαμτι παγείκελον" ἀμφὶ δὲ λευκῷ 
Ε] Δ / ς/ ΄ .. ο ἀκροφανὲς πύρφυρε ῥόδον διδυμόχροὶ ταρσῷ. 

υ -/ ΄ ’ ὰ ΄ ον λ , 

τὸν Κάλαµον καλέεσκε πατὴρ φίλος, ὃς διὰ γαίης 
/ ’ 1 ς{ 3 / ε/ 

φγειόθι κυµαίνων σκολιον ῥόον εἰς φάος ἕλκων, 

ἑρπύζων ὃδ᾽ ἀΐδηλος ὑπὺ χθόνα λοξὸὺς ὁδίτης, 
σε Ἰ μ) ’ , ’ 

ὀξὺς ἀγαθρώσκων, ὑπερίσχεται αὐχένα γαίΐης, 
ᾗ ; 

ἐνδόμυχος ΙΜαίανδρος, ἄγων ὑποκύλπιον ὕδωρ. 

τοῖος ἔην ἐρόεις Ἀάλαμος ταχύς" ἠΐθεος δὲ 
« ω ς ’ δνεύ , ε-. μ 
ἵμερτῷ ῥοδόπηχυς ὁμηλικι τέρπετο Καρπῷ, 

[ή |) /’ . 

ὃς τύσον ἔλλαχε κάλλος, ὃ μὴ βροτὺς ἔλλαχεν ἀγήρ" 
1 ν στ ’ ᾿ σω 

εὖ γαρ ἔην γέος οὗτος ἐπὶ προτέρων ποτὲ φωτῶν, 

καΐ κεν ἐὐσμήριγγος ἐγίνετο νυµφίος Ποὺς, 

γ. 30ο. Ὁοππιπᾶ, ααοᾶ Ῥοβί µερόπων εταῖ, Ῥοδί κλῦθι ροδαΐε 
Ῥούονη. 

ν. 576. ὀϊστεύοντι ο. 2. αἱ Ἀ]ος. ο οομ{θοῖ, Εας. Απιζζιαᾶπι 
Ἰθοι. απία Ί1θ τοβταϊ Παρδίῖ Ἠθγπι, αἆ Οτρ]. Ρ. 8ο. 

γ. ὅ78. νετεον, αϊ 641119 δἳί γθγους; απ διδυµάονιὈ 

ν. ὅδο. κειµαίνω» ο. ϱγ. τιπάο Εαἰκ, κυµαίνων, οιαοᾷ οχριθθ- 

5πι π 64, 1, ϱἳ ἀρ. Ίο. «ἄ4ειμαίνων Ὀεαμᾳρ. "Ίλκει ἨΠοάοπε. 

/ 



ἀής ΝΟΝΝΟΥ 

- ες λ. π- 

φέρτερον εἶδος ἔχων, ῥοδέῳ χροὶ μοῦνος ἑλέγξας 
- 1. Σ 4 5ᾳο ἀγλαίην Κεφάλοιο, καὶ «Ορίωγος ὀπωπήν' 

τα / 3 { ο / Δ 

οὐδέ κεν εὐκάρπῳ παλάµῃ πηχύνατο «4{ηὼ 
/ / η [ή ώ 

φυμφίον. ᾿Γασίωνα, καὶ 1γδυµίωνα Σελήνη 

ἀλλὰ νέος τάχα κεῖνος ἀρείογος εἵνεκα μορφῖς 
- , , ; 

εἷς πὀσις ἄμφοτέρων γυμφεύσατο λέκτρα Φεάων, 
ο ΄ .. .) ΄ 

5ᾳ5 4ηοὺῦς ξανθοκόμου µεθέπων πολυλήιον εὐνήν, 
«. Ἡ ῃ 

καὶ ξυνὴν ὁμόλεχτρον ἔχων ζηλήμονα ΛΤήνην. 
υ. χ/ . Σ΄ / }” / τοῖος ἔην ἐρόεις Καλάμῳ φίλος, ἀγθος Ερώτων 

1 4 ϱ ς [ή ω/ 

κάλλος ἔχων' ἄμφω δὲ συνήλικες ὑψόθεν ὄχθης 
/ »] [4 Ἀ . 

γείτογος ἐψιόωντο πολυγνάµπτου ποταμοῖο. 
-- Δ , / λ ε/ { λ Ἴΐσι μὲν ἔσκε δίαυλος ἕλιξ δρόμος ἀμφοτέροις. δὲ 

ᾗεν ἕως: Κάλαμος μὲν ἐπέ ἴκελος αὖραις Ἰὲν ἔρις: Ἀάλαμος μὲν ἐπέτρεχεν εἴκελος αὗραις, 
΄ η ’ / καὶ πτελέην βαλβίδα φέρων, καὶ γύσσαν ἑλαίην, 

με - , σ/; πο ᾱ ἠϊόνας ποταμοῖο διέδραµεν ἄκρον ἄπ᾿ ἄκρου. 

4οο 

Δ , ’ 5 [ή 4 / καὶ Κάλαμος ταχύγουγος ἑκούσιος ἤριπε γαίη, 
να ο ; ’ { καὶ Καρπῷ Ἰαρίεντι Φελήμονα κόλλιπε τίκην. 

Ἶ η ., 3) 9 ε/ » - ο. νὰ 
καὶ πάλιν εἴκελον ἄλλον ἐν ὕδασιν εἴγον ἀγῶνα": 

106 

τὴ / λ /{ ο” { 
παιδὶ δὲ λουομέγῳ συγελούετο κοῦρος ἀθύρων, 

Ν . - πο 3 , - Λ 3 

καὶ βραδὺς ἓν προχοῇσιν ἐγήχετο, Ἰκαρπὸὺν ἐάσας 
’ μ , ἃ Π 3/ / 

πρὐσθε μολεῖν, ἵνα χεροὶν ὀπίστερος οἴδματα τέµνων, 
3 Σ ο. ’ Δ [ή Ὕ 4πο Ναρποῦ γηχοµένοιρ παρὰ σφυρὰ δεύτερος ἔλάδη, 

ν. 509. πολυγνάπτου εἡ. ϱγ. οι. Εαῖς. 

Υ. 491. Ῥοψδί Ἠωως, απῖ οἶχσα ἆπος δοᾷ4. ΥΘΙΦΗΦ πως ο]{οιγα 

ελ οἰάϊδοο νἰάείπς: νἷκ ομίπι Οατρί Ἠιοµί1ο λής 8 Ῥοδία οι ή ροταήτ. 

γ. 404, ἑκάσιος 6. Ῥνγ. οιιθµά. ας. 

ν. 4οῦ. ο νογδατα πμ οί. ἴ5 απϊοσθεά, σα θα ἨΠΗς 96-- 

εαν. Ἐναμεροδίομθµι Ποδίταµι Ἠεχαδ γοιροπιι Παρίίατο ν]ἀθ- 

Ῥαΐν,  (αοίογυι ἔπελον ΟΠΗΗ65, πϊ εί 401. 

Υ. 498. εάσσας νι]σο. ν. 8δε/. ὀπίσθερος γι]ρο. 
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.. - ῃ / ρω ι 
ἠϊθέου προθέοντος ἐλεύθερα νῶτα δοκεύων. 

λ οω .ω . { 3/ 3/ / 

καὶ διερῆς ῥαλρῖδος ἔην δρόμος" ἤρισαν ἄμφω, 
/ / « { χι 

τίς τίνα γικήσειεν, ὅπως παλιυνόστιµος ἐλδη, 
3/ .) , / { 3 / 
ὄχθης ἀμφοτέρης διδυµάονα νύσσαν ἀμείῤων, 

γαΐαν ἐς ἀντιπέραιαν ἐρεσσομένων παλαμάων. 

καὶ πρυχοὴν ὁδὸν εἶχεν' ἀεὶ δέ οἳ ἐγγὺς ἱκάνων 

κοῦρος, ἐπειγομένης παλάμης πεφιδηµένος ὁρμῆς, 
’ , ς 9 , ου 

γηχοιέχων σκοπίαζε ῥο)όχροα δάκτυλα χειρῶν" 
1 -. ῃ ςλ 3 , . [ή 

καὶ Κάλαμος προκέλευθος ἑὴν ἀἄνεοείρασεν ὁρμήν, 

ἠδέῳ δ᾽ ὑπόειξε. καὺ ἔδραμε, χεῖρας ἐρέσσων, 

κοῦρος ἄελλήεις, ὑπὲρ οἴδματος αὐχένα τείνων. 
, / 3 ς / Ε] / Δ Ε] [ 

καί νὺ κεν ἐκ ῥοθίων ἐπεβήσατο Καρπὸς ἄρουρης, 

καὺ μετὰ χερσαίην ποταμηϊδα δύσατο γίκην, 

ἀλλά µιν ἀντικέλευθος ἀνεστυφέλιξεν ἀήτης, 

καὶ γλυκὺν ἔκτανε κοῦρον ἀμείλιχος' ἠϊθέου γὰρ 

οἰγομένῳ γήριθμον ὕδωρ ἐπεσύρετο λαιμῷ. 

Καὶ Κάλαμος φῷονεροῖο φυγὼν ἀνέμοιο Φυέλλας, 
-) ς ρω - [ή , ο 3 ’ 

ἔκτοῦθεν ἡβητῆρος ἐδύσατο γείτονας ἄκτάς. 
΄ .] ιά .] επ δ 

καὺ φίλον οὐ παρεόντα καὶ οὐκ ἀἴοντα φοῄσας, 
ς ο /{ ο ἱμερόεν στεγάχων , κινυρῇ ῥρυχήσατο φωνῇ : 

.. / / ς , 

Νηϊάδες , φθέγξασθε, τίς ἤρπασε Καρπὸν ἄήτης 3 

φαὶ, Λίτοµαι, πυµάτην δότε µου χάριν, ἔλθετε πηγὴν 

εἰς ἑτέρην, καὶ πατρὸς ἐμοῦ «ανατηφύρον ὕδωρ 

φεύγετε, μηδὲ πίητε ῥόον, Καρποῖο φονῇα. 

οὗ μὲν ἐμὸς γεγέτης γέον ἔκτανεν' ἀλλὰ µεγαίρων 
υ] 3 { καὶ Καλάμῳ μετὰ Φοῖβον, ἄπώλεσε Καρπὸὺν ᾿4ήτης, 

ν. 41δ. ἄντιπέτραιαν οᾱ, ϱγ. επι. Εαιῖς, 

γ. ἆρι. ἄελλήοιο θᾱ, ϱγ. οι. Εαἰκ. | 

Υ. 428. εδείσατο οὐ πι. Ἱοδίταιιι ἠιγουί Φόα]ἱς. ργοραῖ ἈΤος. 



ρήδ ς κο Νο ο 

καὶ τάχα µιν ποθέων, ζηλήμονι τύψεν ἀέλλη, 

ἠϊθέῳ μετὰ δίσκον ἄγων ἀντίπνουν αύρην. 

οὕπω ἐμὸς προχο]αι λελουμέγος ἄν θορεν ἀστήρ, 

οὕτω ἐμὸς σελόγιζεν ἑωσφόρος. ἀλλὰ ῥεέθροις 

Καρποῦ δυοµένοιο, τί µου φάος εἰφέτι λεύσσειν; 

Νηίάδες, φθέγξασθε, τίς ἔσβεσε φέγγος ᾿Ερώτων; 

δηθύνεις ἔτι, κοῦρε; τί σοι τόσον εὔαδεν ὕδωρ; 

κρείσσονά µου φίλον εὗρες ἐν ὕδασι, τῷ παραµίμνων 

δειλαίου Ἰαλαμοῖο πόθους ἔθῥιψας ἀήταις ; 

εἰ µία Νηϊάδων σε δυίµερος ἥρπασε Νύμφη, 

ἔνγγεπε, καὶ πάσχσι κορύσσοµαι᾽ εἰ δέ σε τέρπεε 

γνωτῆς ἡμετέρης γαμµίων ὑμέναιος Ερότων; 

εἰπὲ, καὶ ἐν προχοῖσιν ἐγὼ σέο παστὸν ἀνάψω. 

Ἀαρπὲ, παραπλώεις µε, Λελασμένος ὕδατος ὄχθης ; 

κάμνον ἐγὼ καλέων σε, καὶ οὐ βοόωντος ὄκούεις. 

εἰ Νότος, εἶ ᾠρασὺς Εύρος ἐπέπνεεν, οὗτος ἀλάσθω 

νηλειῆς ἀχόρευτός, ἀτάσθαλος ἐχθρὸς Ερώτων" 

εἰ Ῥορέης σε δάµασσεν, ἐς «δρείθυιαν ἱκάνω. 

ν. 457. τύχεν οὐ, 2. γύξεν ἈΤος, ο Ἐα]κ. οοπἰθοίατα, αιἱ ο 

τύξεν ἴοπίαραι. Ῥνασϊη]πηας ποδίτατα επιθηάαΠοθια, {π άπαπι 1η -- 

οἰέεταί Ίαπι Βλοάσπη, 

ν. 4άτ. λεύσειν οὐ{τ. 

ν. 442, Ῥο5δί Ἠιπιο ΥΘΓΦΊΠΙ νη]δο Ἱοριηίας ἴγθν, «πήρα πος (α- 

Ἰαπ οταιἴοπεια Ἠπήπηας, ἀ4τδ. 476. 477. 1Ρ1 ορτῖο πιη]ιο Ἡς αριῖος 

1οσ:15 δι, ααπι Ἠΐο, αβί πι]]ο Ῥασίο οομαστεαῖ. Οομαδίς ἁπαταπι 

Ραβίπαγάπα πλ] εντος ογἰτὶ ροϊτητ. 

ν. 444, µοι ο. ῤρτ. α Εα]κ. διιθιᾷ. 

ν. 403. ἐπέπλεεν οἵπἨθε: ἀθάί, αποά γεμς οοπγεηίξ. 

γ. ἀο4. Βορέης εδάµασσεν εἁ τι. σ᾿ ἐδάμ. Βεμταά. αἆ Μιφ. Ρ. 

50ο. Μα]αϊ ογίίατε αροκίτορΏωπι, ΆΤοκ Υετεος, πρ ἱκάνων Φοΐρςθ- 

σε, φαῦ1εεῖο νθυδια Ἠιίας {εγθ πιούί: παιδὸς εμοῦ φίλον αἷμα φίλης 

πάλιν αἵματι τίσω, 

αν 
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άτο 
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μα. | 
. 4ΙΟΝΊΣΙΑΚΩΝ 14. ΧΙ. 9- «ο. ων 

” εἰ δέ σε κΌμα κάλυψε, καὺ οὐκ ἠδέσσατο µορφήν, 

καΐ σε πατὴρ ἐμὸς εἶλεν ἀφειδέν κύματος ὑλκῷ, 

ὕδασιν ἀγδροφύνοισιν ἕὸν καὶ παῖδα δεχέσθω, 

χαὺ Κάλαμον κρύψειεν ὁλωλότος ἐγγύδυ Κορποῦ. 

ἀλλὰ πεσὼν προκάρηνος, ὕπη Φάνε Καρπὺς αλήτης, 

σβέσσω Θερμὸν ἔρωτα, πιὼν 4χερούσιον ὕδωρ. 

Εϊπεν ἀναβλύζων βλεφάρων ῥόον" ἀμφὺ δὲ νεκρῷ 

κυαγέην πλοχαμῖδα κατηφέὲ τάµνε σιδήρῳ, 

ἣν τρέφεν, ἣν κοµέεσχε' καὶ ὤρεγε πενθάδα χαΐτην 

Μαιάνδρῳ γενετῆρι, καὶ ὑστατίην φάτο φωνήν" 

άέξο μετὰ πλοκάµους καὺ ἐμὸν δέµας' οὐ δύναμαι γὰρ 

εἰς µίαν ἠριγένειαν ἰδεῖν φάος ἔκτοδυ Καρποῦ. 

Καρπῷ καὶ Καλάμῳ βιοτὴ µία, καὶ λάχον ἄμφω 

εἴκελον οἴστρον Ἔρωτος ἐπὺ χῶονός" ὑδατόεις δὲ 

εἷς µόρος ἀμφοτέροισι καὶ ἐν προχοῆσι γενέσθω. 

τεύξατε, ἨΝηιάδες, ποταμηΐδος ὑψόθεν ὄχθδης 

ἄκριτον ἀμφοτέροισι κεγήριον: ἀμφὶ δὲ τύμβῳ 

ράμμασι πενθαλέοιδιν ἔπος κεχαραγµένον ἔστω" 

Καρποῦ καὶ Καλάμοιο πέλω τάφος; οὓς πάρος ὄμφω 

ἀλλήλους ποθέοντας ἀμείλιχον ἔκτανον ὕδωρ. 
η 7 ΄ ’ ΄ 9 / 

αυ Καλάμῳ δυςέρωτυ » «σσιγγητῳ περ ε03τυ, 

ν. ἀδδ. ἠδέσσατο οἡ. ΡΥ. 

ν. 4βῶ. κόσμεε οι. ϱν. κόσμει εἰ. 2. αἱ ος. οκ οομῖ,. Ἐα]κ. 

(επυΐπαπι πο8. Ἠλούσπι. κόσµησε. 

γ. 462. δέξοµαι τὰ οἱ. Ῥν. οι. Ἐα]κ. οἳ Οαπῖον. 

ν. 467. βιότου βία εὰ. Ῥγ. αἩ εοᾷ. Εαῑῑ. οιιοµά. γ}. 8. ἔπελον 
ΟΙΠΗΘ8. ἵ 

γ. 4το. ποταμηϊάδος οὐ. 2. οπιειᾷ. ἨΤο8. δί ἵαπι Ἠωούοια. 

Υ. 4πὸ. Ἠππς οἱ, αμῖ βεάππίας, ἆαοφ νθυδιις οἶίπι Ῥροδί ν. 442. 

Ἰεοίοβ Θε59, θαρτα αἁποίανγί. Οαείοτυπα ν. 475. Ἱορεραίας παρεόντι, 



ἆδο 

4δ5 

495 

ΝΟΝΝΟΥ ο] 
ε; 4 πδα | ή ; . βαιον ἕνα Ὀνήσκοντι δαΐξατε βότρυν ἐθείρης, 

’ 

καὶ πλοκάμους ξύμπαντας ὀλωλότι κείφατε Καρπῷ. 

Εἶπε, καὶ αὐτοκύλιστος ἐπωλίσθησε ῥεέύρῳ, 

πατρὺς ἀπαινομέγοιο πιὼνγ παιδοκτόνον ὕδωρ. 

καὶ Κάλαμος καλάμοισιν ἐπώνυμον ὥπασε μορφὴν 

ἰσοφυῆ, καὶ Καρπὸς ἀέξετο καρπὸς ἀρούρης. 

Τοῖα πιαρηγορέων φιλίῳ µειλίξατο μύδφ 

Φοῦρος Έρως, γλυκὺ κέντρον ἐλαφρίζων 4ιογύσῳ. 

Καὶ κωυρῇ πολὺ μᾶλλον ἱμάσσετο θυμὸν ἄνίῃ 

ἠιδίου διὰ πότµον ἀώριον. ἀσταθέος δὲ 

ὤυγατέρες λυκάβαντος, ἀελλοπόδοιο τοκῇος, 

εἲς δόµον ᾿Εελίοιο ῥοδωπιδες Πϊον «δραι" - 

ὧν η μὲν νιφύεντι κατάσκιον ἀμφὶ προώπῳ 

λεπταλέον πέμπουσα κελαινεγέος σέλας αἴγλης, 

ψυχρά χαλαζήεντι συνήρµοσε ταρσὰ πεδίλῳ, 

καὶ διερῷ ππλοκαμῖδας ἐπισφίγξασα καρήνῳ, 

ὑμβροτόκῳ κρήδεµνον ἐπεσφήκωσε µετώπῳ" 

καὶ χλοερὸν στέφος εἶχε καρήατε: χιονέη δὲ 

στήθεα παχνήεντα κατέσκεπε λευκάδι µίτρη. 

ἢ δὲ χελιδονίων ἀνέμων τερψίμβροτον αὔρην 
μι ’ Λ ; ἃ [ά 

ἔπτυε φυσιθωσα”.φιλοζεφύρου δὲ καρηνου 

ν. 4δι. Καρπὸν ἄέξατο καρπὸς ΟΠΊΜ65, παρπὸν ἀέξατο Καρπὸς 

πιεις, δε Ικαρπὸς --- καρπὸν εἰατίας εοη1Ρί ῬΡηῖαι Μος. ἀἄέξετο 

θτίαιι Ποστ. 

ν. 484, Μαϊε Ἠϊο Ῥαοεῖ ποιον δυρρ]οπάυπα εδ; 8 οχασε 

Υθγδις ο 

γ. 487. ἠϊθέοιο ΟΠΊΠ6Φ Φἱηθ 8651. Ὑεγυπα Ἠ1θουΣα Πιγομᾶϊ Όαμ- 

ίθγας, Ροδυϊί(αε Εοάσα, 

γ. 4δο. Λλεπταλέω» ο, ϱτ. λεπταλέῳ εἰ. 3. οσπι ᾖμο8. ο σομῖς 

Εο]κοπΏ. 



πν ΙΑΤΟΝΊΣΙΑΚΩΝ Τά: ΧΙ. ο 
3 Π] [ή νι [ή ο ο 

εἰαρυνὴν ὁροσύεντι πόμῃχ µιτρωσατο δεσμῷ, 
[ή α Δ ’ 

ὄνθεμόον γελόωσα: διαυβύσσουσα δὲ πέπλου . 
9 / ει { Ε) ΄ 

ὄρθριον οἴγοτιέγοιο ῥόδου δολιχόσκιον ὀδμήν, 
ω Γ μ) ; 

ἄοο διπλόον ἔπλεκε κῶμον ᾿4δώνιδι καὺ Κυδερείη. 
[ « οω ΄ ὼ «/ 

ἄλλη ἅμα γνωτῆσι Φάλυσιὰς ἔστιχεν ώρη, 
ιτ Ά , 

καὶ στάχυν, ἄκροβομοισι περιφρίσσοντα κορύμβοίᾳ, 
ον [ον Γ] / «/ 

δεξιτερῇ κούφιζε, καὶ ὀξυτόμου γένυν' ἅρπης, 
3/ Ε) ” / 3 5 / / ἄγγελον ἀμητοῖο ' δέµας ὃδ᾽ ἐσφίγγετο κούρη 

δοῦ ἀργενγαῖς 989 ὀνησιν' ἑλισσομένης δὲ χορείη 
, ε, 1/ 3η 

φαίνετο λεπταλέαιο δι εἵματος ὄργια μηρῶν " 
ὰ οω { 

καὶ φοτεροὺς ἱδρῶτας ἀγιεμένοιο προςώπου 

ἀερμοτέρῳ Φαέθοντι καθικμαίνοντο παρειαίε 
λλ δ᾽ αν] ιά μόών / : , 

ἄλλη ὃ’, εὔαροτοιο προηγήτειρα χορείης, 
Δ 3 51ο Φαλλὺν ἐλαιήεντα λιπότριχι δήσατο κόρση, 

ς [ιά ω «/ / ἑπταπόρου ποταμοῖο διάβροχον ὕδασι Νείλου" 

καὶ εδνὴν µεθέπουσα µαραινοµένην τρίχα κόρσης, 

καρφαλέον δέµας εἴχεν, ἐπεὶ Φθινοπωρὶς ἑοῦσα 

φυλλοχόοις ἀγέμοις ἀπεκείρατο δενδράδα χαύτην΄ 

[ο] -- (σι 
3/ - πρ λί ᾖ λ ἳ [4 

ουπω γαρ χρουσέων ἑλίκων πλεκτοῖσι κορυµβοις 
/ / , σ ή 

ῥότρυες ἄμπελόεντες ἐπέθρεον αὐχένυ νύμφης" 
σον / 3 . / μ ο 

οὐδέ µιν οἴνωῦθεῖσα φιλακρήτῳ παρὰ Ληνῷ 

πορφνρέης ἐμέῶυσσε Ἀαρωνίδος ἰκμὰς ἐέρσης, 

ν. 490. ὅρθιον οπΊΠθς, αἆ ὀδμήν [ογίαςςο γε[ογθη!οβ, 

γ. δοά, δὲ σφ. Ο1ΏΛ05. γ. 5. ἑλισσομένη ὃ. χορείῃ --- ὅργια µή- 

τηο οὐ. ϱγ. ὄμπγνια µήτηρ ο οοµίοοίιιτα Γα]κ. θἆ, 2, 6ἱ Πορ. ΊΜα]ε. 

ν. 9οο. προηγήτηρα οἆ. ϱτ. α Ταἰίς, εμαθα. 

ν. 5132. ποαραινοµέγην ος. ϱν. Ώ οος, 61. 

Υ. 618, ἐμέῶνσε Ἰήαρωνίδας οὐ. ϱν. Ῥτίας α Ἐα]κ. {πμ ο, 2. 
οπιθπά. αἴνυπιαπε α Ἠ]σ5. {αρωνίδος ταπι Ἠλοάσνα. 



92503 ΝΟΝΝΟΥ 4ΤΟΝΥΣΙ4Κ.ΟΝ ΤΗ. ΧΙ. 

οὐδὲ παλινδίνητος ἀνέδραμε Κισσὺς ἀλήτης" 

620 ἄλλα τότε Ἰβόνος ἠλθε µεμορμέγο»" οὗ γάριν αὐταὶ 

εἰς δόµον ᾿Ηελίοιο συνήλυδες ἔδραμον «ρυαι. 

γ. ὅλο. αὗται εἳ γ. 5. ἔςδραμον ΟΠΙΠΕΒ, αῆδί (ποᾷ ἈΊο5, αὗταε, 
ἕδραμον αιῖοπι ἴαπι Ἠμοάοπι. 



ΝΟΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΠΟΛΙΤΟΥ 

ΑΙ ον το ο Ν 

ΔΩδΔΕΠΑ Τ0 ΝΜ. 
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ο κος ο ον κικκκκκκοκὰκκσσ- ντο -α--κ---ο.. αν οσο πικαμαοκωκα πκκαπσακακαπακνµαιοκκυο--------------------------- 

ΝΟΝΝΟ ΑΛΑ 

ον ο ο ο ας πι ως ΥΨ 

18, 

νῶς αἳ μὲν δυτικοῖο παρ ὀφρύσι» Μ2κεανοῖο 

᾿Ἠελίου γονόεντος ἐναυλίζοντο µελάθροι. 

τῆσι δὲ φνεισσοµένησι συνήντεεν Ἔσπερος ἀστήρ, 

Φρώσκων ἐκ µεγάροιο" διεσσυµένη δὲ καὶ αὐτὴ 

5 ἀρτιφανὴς ἀνέτελλε βοῶν ἐλάτειρα Σελήνη. 

αἳ δὲ φερεζώοιο παρ ὄμμασιν ἡνιοχῆος 

κάρτιµον ἴχνος ἔκαμψαν. Ὁ μὲν δρόὀμον ὅἄρτι τελέσσας, 

ἠερόθεν νόστησε: πυριγλνου ὃ) ἐλατῆρος 

Φωςφόρος αἰγλήεις τετράζυγος ἐγγύθι δίφρου 

10 Φήκατο Θερμὰ λέπαδνα, καὶ ἀστερόεσσαν ἱμάσθλην, 

γείτονος «Φκεανοῖο παρὰ προχ»ἣσι καθ ήρας 

µυδαλέων ἱδρῶτι πυριτρεφέων δέµας ἵππων ’ 

πῶλοι ὃ᾽ αὐχενίας γοτερὰς δονέοντες ἐ9θείρας, 

µαρμαρέοις ὀγνύχεσσιν ἐπέκτυπον αἴθόπι φάτνη. 

15 «Φυγατέρας δὲ Χρόνοιο, πέριξ φλογεροῖο δοώκου 

ν, 7. ἔκαμψεν οᾱ. ϱγ. όιάειᾶ. Ἐαῑῑς, 
γ. 1ο. θήλεπα θερμὰ εᾱ. μι. θῆκε τὰ Ὁ. Ἐαῑς, εομῇ. τεερί, 

ἵπ ε. 2. αἱ αρ. Ί]ο. Φήκατρ απι Ἠ]οάσπα, 
ν. πό, 16, Φυγατέρες --- ἵπτάμεναι οπ11885 οοΙγὰ ΦΕΙΒΙΙΙΑ. ἱστά- 

µεναι Ἡλοάοπι. 
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ΝονΝΝοΥ 
3 ο τρ η 

ἱπταμένας στεφανηδὸν ἀτειρέος ἡνιοχῆος, 
, νο / / / κ΄ 

πέσσαρας, ἠσπάζοντο δυωδεκα κυκλάδες «ρα, 
1. 3 ΄ ; 3”, ΄ 

δμωῖδες ᾿Ηελίοιο, συν/λυδες αἴθοπι δίφρῳ, 
/ κ... / / 

μυστιπόλοι λυκάβαντος ἀμοιῤόδες: ᾽ολγυγίῳ γὰρ 
, ου 3 . / ’ { 

αὐχένα δοῦλον ἔκαμψαν ύλου νωμήτορι κόσμου. 
ον κ; .”.. κ ” µ [4 ιὦ ς/ 

Ἆάΐ οἳ ἀνηυύτησεν ἔπος σταφυληκόµας «Όρη, 
/ ς { ῤ 3 ; «/ 

µαρτυρον ἱκεσύης σχοµένη φθιοπωρίδος «2ρηή9" 
9 / - 9 «θωθς ς - ΄ κ -ω Ἠέλιε ζείδωρε, φυτηκόµε, κοίρανε καρπῶν, 

5 ΄ ιά { 3 ας ; αν / 

οἴνοτόκον πὀτε ῥύτρυν ἀεξήσουσιν ἆλωαί; 
: ; αω , / υ., 

καὺ µαπάρων τίγι τοῦτο γέρας μνηστεύεται -«4ἰων ; 
΄ ἳ ΄ / 

ναὺ, λίτοµαι, μὴ αρύπτε, κασιγνήτων ὅτι μούνη 
/ 3 ολλ ολ 2 .) 

πασάων ἄγέραστος ἐγὼ πέλον" οὐ γὰρ ὁπώρην, 
/ ω - 1 

οὐ στάχυν, οὐ Λλειμῶνα, καὶ οὐ «41ιὸο ὄμβρον ἀέξω. 
Ἔ . 3 {, δὲ 9 Ψ κ. 94 / 

νγεπεν. ἑσοομένης δὲ τιδηνήτειραν ὀπωρης 
,. ΄ { , 

᾿Ἠέλιος Φάρσυνε, καὶ ἄντιπόρῳ παρὰ τοίχῳ, 
ν 7 3 / Γς. λαο λα 
θάκτυλον ὀρθωσας, ἐπεδείκνυε κυκλάδι κούρῃ 
. ΄ απ τ΄ ν, ν [- {ς. . ππ η ”-, 

κύοβιας -4ρμονίης ἑτερόζυγας, αἷς ἔνι κεῖται 
3 ς 3 / { ο αμ ’ ον) 2) 

εἰν ἐγι Φέσφατα πάντα, ταπερ πεπρωμέγα Σοσμῷ 
“ { 5] , 4 ΄ 

σρωτογόνοιο Φλάνητος ἐπέγραφε ααντιπόλος χείρ, 
λ ’ ’ Α / κά ο ᾗ 

καὶ γραφίδων ποίκιλλεν ἐφάρμεγον οἴκον ἑκάστη. 
΄ συ η . , ς ΄ Ὀ 

καί τινα μὺῦον ἔειπε πυρος ταµίης ᾿Ὑπερίων 

γ. 18. ὄυνήλιδες οἆ. Ῥε. ειιέμά. Τα]. 

γ. 10: 90, οὔγιω γὰρ --- ὅλον εᾱ. Ῥε. Ῥείως εππεμάαγς αμ, 
Ροριεκ]άς Ἔαλς, αυ ρεονὶ Ἴο6ο ᾿ΣΓελίῳ: γὰρ. τοπία γθναί, 

γ. 23. αυδὴν ριο ὥφην φοεἱρείε Ἠμοάο, 

γ. 20. καοιγγήτω, ὅτε εὰ, Ῥχ. κρ. κασιχνήτῃη, ὅτι ο Ἐαἰίς. οομῇ, 

εἆ. 1. εἰ Ἀλοδι αμσιγρήτων Ίαπα Ἡλοάομι, 

ν. ὅρ. ἅγις ἕνε εἰ ν. 9. δέςπατα οὐ. με. ὠπυπια. ή, Εαλς. 
ο 

Ρας εἴαι (ας. 4 

γ. ὅδ, ἑκάστη ομιµες. 



4ΓΟΝΥΣΙΑ4ΝΗΣΝ 18. ΧΙ. 907 

Κύρβιδι μὲν τοιτάτη, πόθεν ἐδουδιέ οἴνὰς ὁπώρη, 

γνὠσεαι, ἦχυ λέων καὶ παρῦένος" ἓν δὲ τετάρτη, 

τίς σταφυλῆς σκηπτοῦχος, Όπη γλυκὺ νέκταρ ἀφύσσων, 

4ο /ραπτῇ χειρὶ κύπελλον ἄερτάζει 1 ανυµήδης. 

Τοῖα Φεοῦ φαµέχοιο, φιλάμπελος ἔτρεχε κούρη, 

ὄμματα δινεύουσα.. καὶ ὀμφαίῳ παρὰ τοίχῳ 

πρώτην κύρβιν ὄπωπεν, ἀτέρμονος ἥλικῳ κόσμου, 

εἰν ἐγὶ πάντα φέρουσαν, ὅσα σκήπτοῦχος Ὀψίων. 

465 ἤνυσεν, ὅσσα τέλεσοε γέρων Ἀβόνος, ὁππότε τέµνων 

ἄρσενα πατρὸς ὄροτρα, Λεγώϊον ἤφροσεν ὕἵδωρ, 

σπείρων ἄσπόρα τῶτα θυγατρογόνοιο Φαλάσσης, 

ὃς ποτε λάϊνον υἷα κεγηνότι δέξατο λαιμῷ, 

Ζηνὸς ψευδοµέγοιο νόθον δέµας εἰλαπινά ών " 

6ο καὶ λίθος ἐνδομύχων τεκέων µαιώσατο φύτλην, 

φόρτον ἀκοντίζων ἐγκύμονος ἂν δερεῶνος. 

ἆλλ᾽ ὅτε µαρναμέγοιο «ιὸς πυριλαμπέα νίκη», 

καὶ Ἀρονίου νιφετοῖο χαλαζήεσσαν ἐνυὼ 

ἀμφίπολος Φαέθοντος ἀελλόπος ἔδρακεν ὤ2ρη, 

65 γείτονα δέρκετο κύρβιν ἁμοιβαδίς" εἴχε δὲ κείνη, 

πῶς βροτέην ὤὥδινε γονὴν πίτυς, ἢ πὀθεν ἄφνω 

δενδρείην γονόεσσαν ἀναπτύξασα λοχείην, ς 

ἄσπορον' αὐτοτέλεστον ἀνήρυγεν υἴέα πεύκη, 

καὶ πόθεν ἄστεα πάντα κατέκλυσεν ὑέτιος Ζεὺᾳ 

6ο ἠλιῤάτοις πελάγεσσιν, ἄγων ὑψούμενον ὕδωρ' 

Γὐὐ..---..--........- 

γι ὅ7. τὰ τὰ τηπόθεν θὰ, Ρε. οπι. Οαιιὲ, θί Εαϊκ. ο πείνα Ίο 
εἴἶαπι ταύτῃ Ιθηίαμβ, 

ν. 50. όπη -- ἀφάσσων ΟΠ11199. 
γ. 40. ἄροσεν εί, ϱτ. θπη, Εαῑῑς, 
γ. 54, ἀμφίπορος 911169. Ίπθουπι οπιθιάανί Ν. Ὁ. ΑΡ. γ1Ποίς, 

1ΠΟΧ. ἔδραμεν ε, Ῥχ. 6πι. α Ἔαἰς, αἱ (μμἱ, 

γ. ὅδ. πεύκης ΟΙΑΠΕΦ 5ἱμθ 8ΘΙΘΙΙ» 

Ζοἳ, 1, Ῥ 
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πῶς Νότος ἐκ Ῥορέαο, καὶ ἐκ «4ιβὸς Εύρος ἱμάσσων, 

λάρνακα «{ευκαλίωνος ἀλήμονα, γείτονα Μήνης, 

εἰς πλόον Περόφοιτον ἐκούφισεν, ἄμμορον ὅρμου. 

καὶ τριτάτην ὅτε κύρβιν ἐςέδραμεν εὐποδι ταρσῷ 

65 μυστιπόλος λυκάβαντος, ἕλιξ στηρίζετο κούρη, 

µόρσιμα παπταίγουσα πολύτροπα Φέςεφαια κόσμου, 

γοάµµατα, φοιφίσσοντι σοφῶς κεχαραγµένα μίλτῳ, 

ὑππόσα ποικιλμυῦος ἐπέγραφεν ἀριέγονος φρήν, 

τοῖα προῦεσπίζοντα. καὶ ἐν πιγάκεσσιν ἀγέγνω" 

7ο Ἡρης βουκύλος “ργος ἐς ὄρνεον εἴδος ἀμείψει, κ 

φαιδρὸν ἔχων ῥλεφάρων τύπον αἰόλον' ἀλλὰ καὶ αὐτὴ 

“ο αλύκη μετὰ Ἰέκιρον ἀλιτρυῤίων ὑμεναίων 

υἷέα δαιτρεύσασα Ψυγατρογάμῳ. γενετῖῆοι, 

Περίην πιερύεσσαν ἐθετμώσειε πορείην 

75 ὄρτις ἀελλήεσσα" καὶ ἱστοπύνος Φιλομήλη 

ἔσσεται αἰολόδειρος ὑποτρύζονσα χελιδών, 

µαρτυρίην ῥύόωσα Λλωτογλώσσοιο σιωπῆς, 

δαίδαλα Φωνηεντάα οοφῷ γράψασα γιτῶνε. 

καὶ Νιόβη Σιπύλυιο παρὰ σφυρὰ, πέτερος ἐχέφρω», 

8ο ὀάμρυσι λαϊχέοισω' ὀδυρομέγη στίχα παιδων, 

στήσεται οἰκτρὺν ἄγαλμα" καὶ ἔσσεται αὐτόθι γείτων 
ρε 3 ’ ’ ,/ .] , 5 , 

1]ύκζος ἐρωμαγέων Φρύγιος Λίδος, εἰρέει Ρείης 

ν. 05. ὕρμον ΟΠΊ166: ο. ἩΠ. 5090. μδῖ πιαμς ὄφρμων. 

ν. 07. σοφαῖς εἁ. Ῥτ. ἆαοᾶ τεβαααε, Γαἰκεπραχθίαπι θείας, 

Ἰν σοφοῖς ράτιι αρῖο πιπίανῖ,  Χεταπι απὶ 14, αιιοὰ ἀθάῖ, αιιί: 

γοάμµατα φοινίσσοντα», σοφῷ κ. µ. εἰ. Υ. 785. πα ΠΠ. Ὁνναγοννῖας 

εοπΠοίεραι, Ριαείετεά εἰ σαφῶς ιεμίαμ5. σοφῳ εἴαιι Ἑλοάοπι. 

ν. 60. ἀγείνω εᾱ. ϱε. επι, Εαΐκ. οι (ϱαμίειο. 
ν. 7ι. αἰόλον, αἲ εἰ. κ. οπιΐδδιπα, καμδιτωι Ξεαίς. ἑκατόν 

ῥλεφ. νε] πολλῶν τεπίαραι Εαλς, 

γ- 79. σιπύγοια εᾱ. ϱῬν. οσπι (αηΙ. επι, Εας. 

ν. ὃ2. εἰςέτι 4ητοῦς οομἰεσεῖε Όση, αποά αττραϊε το». Νου 

νιάενμαῖ, Ἠαςς, αὐ απίεοεἀεμάμας δεραταμάα, ποναμι Ί8Η5ειθ {α- 

ὁ 
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- μ) Ἂ , 9 ’ ! ια , 

οἴστρον ἔχων αθέμιστον ὄγυμφευτων ὑμεναίων, 
ς 1) ή , ῃ 3, 

Θίσβη ὃ᾽ ὑγοὺν ὕδωρ καὶ ΙΤύραμος, ἥλικες ἄμφω, 
ο. , 

85 ἀλλήλους ποθέοντες" ἐὔστεφάνοία δὲ κούρης 
/ ΄ / ”/ 

ΠΙίλακος ἱμείρων Κρόκος ἔσσεται ἄνθος ᾿Ερώτων: 
: λ , / . 

μαὶ Ἰαμίην μετὰ νύσσαν ἀἄελλοπόδων “Ὑμεναίων, 
Ἡ ο ΄ | καὶ Παφίης µετά μ]λα λεοντείην ἐπὶ µορφην 

. , 
᾿ρτεμις οἰστρήσειεν ἀμειῤομένην ταλάντην. 

η / 

9ο Καὶ τὰ μὲν εἰν ἔνὶ πάντα παρέστιχεν ἄστατος 'ώ2ρη, 
ω ε « / , 

εἰςσόκε γῶρον ἵκανεν, ὕπη πυρόεις Ὑπερίων 

σύμβολα µαντοσύνης ἀνεμώδεν πέφραδε κούρη, 

χι λέων ἐτέτυκτο σελοεφόρος, ᾖχι καὶ αὐτὴ 
, { /3 ω 

παρθένος ἄστερύεσσα γόθη. ποικίλλετο μορφῇ, 
» [ή 3/ μ] , 3 

96 οἴνοπα ῥότρυν ἔγουσα, «δερειγενὲς ἄνθος πώρης. 
- / σ/ ν 4ὁ - 5 

πεῖθε Χρόνου Φυγάτηρ πύδας εὔγασε" ταῦτα ὃ᾽ ἄγέγνω” 
κ λ 3 ιά 3 / / π ΑΝ ο «’ 

ισσὸς ἀερσιπότης, ἑρόεις νέος, ἔς φυτὸν ἕρπων 

ἔσται κισσὺς ἕλιξ καὶ ἐν ἔρνεσιν' ἠϊθέου δὲ 
3/ - - ιά ΄ μ., 

ὕρθιος ἐκ Καλάμοιο δόναξ κυρτούµεγος αὗραις 
΄ ; ώ Ε] ; 100 Λεπτὸν ἀεξιφύτοιο φανήσεται ἔρνος ὄρουρης, 

ς ΄ ’ { εά Ε] ἡμερίδων στήριγμα" καὶ εἰς φυτὸν εἶδος ἀμείψας, 
4 ελ 3 λ ́ /.- .., ἴ ω 

απε/.ος ἀμπε/οεντε γχαριζεται ουγοµα κπαρπῳ. 

ἀλλ’ ὅτε Φέςφατα παῦτα «Φαλυσιὰς ἔδρακε κούρη, 
, ν»” 9. η ε/ Δ / ο χ δίδξετο χῶρον ἐκεῖνον, ὕπη παρὰ γείτονι τοίχῳ 

-----ᾱ----- 

Ῥα]απι ἆθ Ῥγντ]μο, Ὠθβείο ἆπο, {π γὶοίπα αν βία, οὐπι Ἡ]λθαιη 

ἰθπίαβδοε, {π Ἱαρίάσπι πιπϊαϊο. κ. 
γ, 86. µείλακος ---- κρόνος «εἰ. ϱν. αἰχαϊπααο οοττεκίέ οπή Ἐα]ῑς, 

Μο. κρόνος πια] φεγναϊαπα ἵπ εᾱ. 2. σµίλακος Ἡμοάοια. 

γ. 87. λύσσαν εἴ ν. 5. ἔτι ΟΠΙΠΕΝ; θβτεδβίθ εονκεκί: Υ, Ὁ, αρ. 

οἱ», ἐπὶ οὕαπι Ἠ]λοάοσπι, πον 
ν. 91. ὅπη ΟΠΊἨΘ8, 
ν. 00. ἦχι εᾱ, Ρυ. 

γ. 98. ἔσσεται εἰ. ϱγ. «τιοά Ἐαῖκ. οπι. « 
Ἡν χοά, ὕπη ΟΠΗΠΕΦ, Ἠοχ παραγείτονε οἳ, ϱὲ, α Ἐαΐκ, Ἐπι, 

Ἡπ 9 
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ποιητῷ κεχάρακτο τύπῳ Γανυμήδεος εἰκών, 

Ἰκμάδα γεκιαρέην χρυσέῳ στάζουσα πυπέλλῳ, 

ἡχι χαρασσοµένων ἐπέων τετράζυγος ὀμφή" 

κεῖθι Φεὰ φιλόβοτρυς ἐκώμασεν. εὖοε δὲ νύμφη 

Φέκφατα κισσαγόρῳ πεφυλάγμένα ταῦτα ἀνυσαίῳ; 

Φοίβῳ Ζεὺς ἐπένευσεν ἔχειν µαντώδεα δάφνην ' 
η μή ΄ ς ’ το ” , 

καὶ ῥόδα φοιγίσσοιτα ῥυδὂχρον Κυπρογενείη " 

1λαυκὸν 4ὐθηναίη 7λαυκώπιδι ὥσλλον ἐλαίης " 
1 / / ι ς , ; 

παὺ στάχυας «4ήμητρι: καὶ ἡμερίδας «ιονυσῳ. 
- 3 . ων "ο , 

Τοῖα μὲν ἐν γραφίδεσσι φιλευῖος ἔδρακε κουρη. 
, αν ο ίςς / Δ σα 

τερποµένη ὃ᾽ ἠϊξε" κασιγνήτας δὲ λαβοῦσα, 
η « » 7 ’ » -” εἰς ῥόον ηῴοιο διέστιχεν «2πεανοῖο, 

’ -- / ον 

ἱπποσύνης «Φαέθονιος ὑμόδρομος. οὐδὲ «4{ναίῳ 
͵ α. , . ο / ἃ ΄ 

φάρµακον ἦν, ἑτάροιο θεδουπότος, οὐδὲ χορείης 
- 1) ; λ [ , ” 

µτῆσεις ἔην' φιλίῳ δὲ νὺον δεδογηµένος οἴστρῳ 
λ λ . 3 ο / Δ τω αιλινα πικρὰ Λίγαινεν" ἀκηδέστῳ δὲ σιωπῇ 

αι, .- 1 .᾿ / - ’ . 

χάλκεα γῶτα Λέλοιπεν ἀδουπητοιο. ῥοδέης . 
»δῳω) ε 1, ω] . Δ ΄ 

οὐδέ ἕ πηκεὶς ἔτερπεν. ἀμειδήτῳ δὲ προρώπῳ 
3 ἵ ; Ἀ ΄ ’ 

οἶχτρά πινυθομένοιο φιλοστοργθυ «4ιθννοου, 
ώ} . κά ιῶ « νό [4 Γπι ἔσχετο μὲν «4υδοῖο ῥόος δόνακωδεος '{ρμου, μὴν. 

κραιπνὰ κυλιιδοµένης προχοῖς ἀγεμώδεὶ παλμῷ, 
5." ς / /΄ ὴ . Δ « οὔδε ῥέειν µενέαινε' βαθυκτεύνω δὲ ῥεέθρῳ 

’ / ε/ 

Τακτωλὸς κροκόεις ἄνεσείρασε πέν θιμον ὕδωρ, 
] ν ’ / - Δ σα 

᾽ἀγδοὺς ἔχων µίµηια κατηφέος' ἀμφὶ δὲ νεκρῷ 
Π / α) εαν Β) 4 πιγαίων ἀνέκοψε παλίασυτον ὑλκὸν. ἐναυύλων 

«τ ; ’ τη 3 / 4 

156 Σαγγάριυς, προγέων Φρύγιον ῥόον" αἰγοτόκου δὲ 

γ. 107. ἐτέων ΟΙΠΙΘ8, 

ν. 116. Πώοιο εά[τῖ, 

ν. 118. εν τάροιο εᾱ. ϱτ. επι, (απ. εἰ Ρα]. γ. 8. όων εἆ, ϱ1, 
ἃ εαιί, επιεις, . 

γ. 120. πηλαίών εζλῖ, οΠΙΠΘ8; επιειά, ϱαπΐθς, 
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ο / 

Τνταλίδος στοναγῆσι διάβροχος ἄππχους εἰκὼν 
/{ ιν Γ .ὴ . , . / 

διπλόα δάκρυα /εῦεν, ὀδυρομένου Διδγύσου. 
- { 

καὶ πίτυς αἰάζουσα , συγέµπορος ἥλικι πεύκη, 

λεπταλέον ιθύριζεν" ἀπερυεκόμου δὲ καὶ αὐτὴ 

126 Φοίῤου δέγδρον ἐοῦσα, κόµην ἀπεσείσατὸ δόφνη 

πενθαλέοις ἀνέμοις: λιπαφὴ ὃ᾽ ἄτμητος ἐλαίη 
΄.. Π , Γ 3 Δ 5 Ἱ ; 

φύλλα χαμαὶ κατέχευε, καὶ εἰ φυτὸν ἠεν θηνης. 
ω / - 

Τοῖα πὀθῳ στενάχοντος ἀδακρύτου ἄιονήσου, 
. , / ω 

φρικτὰ μετετρέψαντο παλίλλύτα νήματα Ἰήοῖραι” 
, Π 

14ο καὶ γόον ἀγνυμέγοιο παραιφαµένη «άιογύσου, 
] ’ 

τροπος ἐμπεδόμυθος ἀνγήρυγεν ἔνθεον ὀμφήν" 
ή / 4 4 ον. ες /’ υδὲ / 

ὧευ του, «ιόγυσε, τεὺς νέος, οὐδὲ περήδευ 
., π 4 / 

πικρὸν ὕδωρ έβόντος: ἀκαμπέα ὃ᾽ εὖρε τελέσσαν 

ὸς γόος ἀτρέ λινά; Ἡματα οί σὸς γόος ἀτρέπτου παλινάγρετα γήµατα Ἰοίρης. 
Αα ’ { 1 

145 ΄ἄμπελος οὐ τέθνηκε, καὶ εἰ Φάνεν" ἵμερόεν γάρ 
Δ λ οσο ν) ’ 

εἰς ποτὸν, εἲς γλυκὺ νέκταρ ἐγὼ σέο κοῦρον αμείψω. 
μ λ 3 ό / / λ σω τὸν μὲν ἐὐτροχάλου παλάμης βητάρμονι παλμῷ 
{ ς ΄ ΄ 3 ΑΝ, 

δόρπιον ἁρπονίην διδυµόθροος αὐλὸς ἀράσσω», 
ς [ή « υ / 

ὑμνήσει, Φρύγα ῥυθμὸν ἔχων, ἢ «4ωρίδα µολπην: 
 ν η 3/ 

160 Πέ µιν ἓν θυμέλησιν ἀνὴρ εὐρυθμος ἀείσει, 

᾿Αογίου καλάµοιο χέων ᾿Τσμήνιον ἠχώ, 

ν. 151. ἕλκων ο. 1. οἱ 2. Νοδίι Πο. ο οοπ{εοῖ, Ομμαθί, αμ 

ει ἀγκὼν ἰομίαραϊ, 
ν. 154. ἀπεροικόμου Ο1Ἠ1188, 

ν. 128. στενάχοντα οἳ ν. 5. µοίρας οᾱ, ϱῃν. θί 2. οπιεπάαγίί Οη. 

α Ἀϊο5. Ῥτοβαϊμς, ἀδάκρυτον «ιόνυσον, 1 φειναίς, τεηῖαραῖ 

Όσα]. στεγάχοντος ἴαπι Βλοάοιη. 

γ. 149, γόος ο. ϱυ. επιειᾶ. (απῖ. 6ἳ Εαἰῑς, 

ν. 145, ἡμερόεν εἰ. 3. 3 
χ. 1άθ. οὗ γλυκὺ ν. οἀίπ. Αρενία οπιοπάαίίο, Ίαπι οοοηραϊα ἃ 

Ἠ]ούίομΙαμπο: Βποιιαῖ ἴαιθι Ἀ]ος. 1πτον εἰς 7λ. οί ὧς /λ. 2. 

Υ. 148. διδυµόχοοος ΟΙ11Θ6 απίθ 116. ᾿ 
γ. 100, ἀἄείσσῃ ο. ῥε. οπι, Εας. ἄείση Ἡλοᾶοπι. 
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πω .) : Πε. π . 

ἐνγαέτης ἸΠαραθῶνος ' ἀνευάξουσι δὲ Ἰοῦσαι 
΄ 5 ιά ΓΙ / , 

μπελον ἱμερόείτα σὺν ἀμπελόεντι «4υαίῳ. 
τσ λα Ἱ ’ λ 3 ’ ΄ 

καὶ σκολιην πλοκάμοιο λιπὼν ὀφιώδεα µίτρην, 

στέµµατα ῥοτρυόύειτα περιπλέξεις σέο χαίτη, 
/ «κ ωλ πες κ αι Μ. ϱ. ή 1 2, 

Φοίβῳ ζῆλον ἆγων, οτι πέχῦιμα χειρὺ τιταίγευ 
2) , . . ; ς ’ 

αἴλινα δεγδρήεντα φιλοκλαύτων ὑσακίνδων ' 

καὶ σὺ ποτὸν µεῦέπεις, βροτέης ἄμπαυμα γενέώλης, 
/ σα} , { [ή - { 1 

γέκταρος οὐρανίου χΦόνιον τύπον. ἀνθεμόεν δὲ 

παιδὸς "4μυκλαίοιο τεὺς νέος εὖχος ἐλέγξει " 
3 Δ ; ΄ [ά μ 3 ΄ 

εἰ δὲ πόλις κείνοιο µαχήµοτα γαλκὸν ἀείρει, 
. ΄ σε. ’ ’ ι ης 

καὶ σέῦεν ηϊνέοιο φεραυγέα πατρὶς ἀέξευ 
ς Ἆ 3 ’ .. }/ / { υγ0ον ἐρευθομένης ποταμηῖδος ὄμβρον ἐέρσης, 

Ὁω [ή ’ ιά 

χθυσῷ Όλη κοµόωσα , καὶ οὗ χαΐρουσα σιδήρῳ " 
3 ρω , / ς δἱ ποταμοῦ κελάδοντος ἄγάλλεται ἀμφὶ ῥεέθρῳ, 

’ ιῤ ’ ’ 

Φέρτερον Ἐύρώταο πέλει ΠΠακτωλιον ὕδωρ. 
3/ . α/ ; [ 
ἄμπελε, πένθος ὅπασσας ἀπενῷήτῳ 4ιονύσῳ, 
3/ ς / ῃ 3 

ὀφρα μελιῤῥαδάμιγγος ἀεξομένου σέθεν οἴτου, 
) 3 ὁ ς/ .“.. ; περπωλὴν ὀπάσειας ὅλῳ τετράζυγι κόσµῳ, 

Δ { ’ .) ’ { 

καὶ σπογδήν µακάρεσσι, καὺ εὐφροσύνην Δ4ιονύσῳ. 
{ 3/ .. ν ο κ; / αγ 

Ῥάκχος ἄναξ δάκρυσε, ῥροτῶν ἵνα δάκρυα λύση. 

ως φαµένη, γνωτ]σί συγέµπορος ἔστιχε δαίµων. 
᾽ ω ’ / 5” ΄ ; [ή 

μαὶ κινυρῷ μέγα ὕάμβος ἐφαίνετο µάρτυοι Βάχχῳ: 

πμ. ᾿ϱϱ-ϱ-”-ᾱ-αι 

ν. 102, Ἠ ἨῬαέτης Ο1ΩΠ65, οπιομήανί Όαπ. 1ποκ ἀναευάξουσν 

ΟΠΊΠες, Ῥχαθίοι Ἀ]οεετ. αυτί επ ζΖοῦσα ἀνευάσσουσι ἀεάῖς, 

γ. 195. περιπλέξη οὐ. Ῥν. περιπλεξης εἄ. α. ϱ Τα]. οοιάθοζηγᾶ, 

[οχϊαθ6ο μοἩ. οοπίοιηπθµάα, Νορίτατα οππι Ζοῦσα ἴπείαν 3Ἴομες, 

ν. 5. τιτάίνγ οΠΙΠΕ5, μία εαιιδα ἈἼος. ἱμορῖο ἰοπίαραι ὅτε, 

ν. 19δ. βροντὶς εᾱ. Ῥτ. εἰ 2. οι. (απί. δα Ταῆς, 

γ. 16Ο, ἁμοικλαίοιο ε. ϱχ. οπι, Έα]. 

Υ. 106. εὐρώπαο αᾱ. ρε. α Ἐαῑκ, «οστεςίΒ, 

γ. 171. γείθας [οεί, δρωτία5, 
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καὶ }ὰρ ἀναϊῖξας ἐρόεις γέκυς, ὡς ὄφις ἕρπων, ὸ 
2) π 3 ο ) /΄ { 

άμπελος αὐτοτέλεστος ἑῆν ἠλλάξατο µορφήν, Ν 
/ ο ./ 3 / ) ο. 

ααὺ πέλε γήδυµον ὄνθος: ἀμειβομέγοιο δὲ γεκραῦ 
υ / η ΄ 1/ ο 

γαστὴρ Θάμγος ἔην περιµήκετος' ἄκρα δὲ χειρδν 

ἀκρέμονες ῥλάστησαν: ἐνερρίζωγτο δὲ ταρσοί” 
α{ / ο 3. /{ ο) Δ οι Ἡ ῥόστρυχα βότρυες ἠσαν" ἐμορφωῦθη δὲ καὶ αὐτη 

α αν ’ , Ὥ - , 

φεῤρὶς, ἀεξομένη: πολυδαίδαλον ἄνῶος ὀπωφρης᾽ 
3 { κ. ολ [η σγ ιά 3» [ή 

ἀμπελόεις δὲ πόθυμβος ἔην δολιχόσκιος αυχήν᾿ 
9 λ ον] ο ΄ ῃ ε/ κ. 

ἰσοψφυῆς ὃ᾽ ἀγκῶνι τιταίγετο καμπύβος ὀρπηξ, 
ω πω αν / λ [ή 

οἰδαίνων σταφυλῆσιν' ἀμειῤομένου δὲ καρήτου, 
ωχ. ς 

γναμπτῆς κυρτὰ κὀρυμβα τύπον μιμεῖτο κεραίης. 
πα ο , 5 σα , ε] λ δὲ κεῖθι φυτῶν στίχες ἦσαν ἀπείρογες' αὐτοτελὴς δὲ 

”/ / « / 

ὄρχατος ἀμπελόεις, Ἰλοεροὺς ὁρπηκας ἑλίσσων, . 
3 , , / οω 

οἴψοπι γείτονα δένδρα νέῳ µιτρωσατο κααπῷ. 
’ αχ) ’ ω 3 ιά - 

Καὶ νέον ἔπλετο Φάμβος" ἐπεὺ τότε κοῦρος ἄθυρωφ; 
3 Δ ς , ελ ΄ «. ἴ ς1/ 

εἰς φυτὸν ὑψιπέρηλον ἑὺν πόδα λοξον ἑλίσσων, 
{ ' , [ή Κισσὸς ἀεροιπότητος ἕην δεγδρωσατο µορφήν, 

Φὰ / 9. { ; 3 /{ Α 3 σω Λ 

καὶ πέλεν ἀγκύλον ἔρνος ἐπώπυμον' ἄρτιφυῆ δὲ 

:ὄρχατον ἡμερίδων σκολιῇ µιτρώσατο δεσμῷ. 
”, / { /{ 2Η { αἱ φιλίοις πετάλοισι κατάσπιον ἔσπεπε κορση», 

7 

ν. 174. ὀρόεις οᾱ. ϱ.. επι. Εαἰ]ς. 

γ. 176. αὐτοκέλευστος ἀθείάεναραι ΠΠ]. Ὀννανοννία. 

γ. 177. 8. δ᾽ ἐνείρων --- ῥλάστησεν εὐὰ. 1. αἳ 2. 39θ1γαῖ5 Ἠΐ5 
Ἐα]ις. ἀκρέμονας Ἰοπίαραι. Οοπίτα ἄχρα δ᾽ ἐδειρῶν Ξεαΐΐδεν. Ἀο- 

ίσον Ἰηνθεμῖς ΟµµαεΙς, Ίπδαρεν ῥλάστησαν 8ο11ρειιδ. Ὀ πυπσαθ 

αμ Ἠλοάοπι. Οαπασαια θδουίιι5 ἈΊωδου. Υ. 8. Εγεβῥίζοντο ΟΜµ105, 

Οουτοκίϊ ἴ8ιι Βλοάοπι. 

γ. 179. βύτρυσιν οᾱ. Ρε. ἆμοὰ, πἈθδοίο α 419, επιθιά. {μ θ{. 2» 

Φίο οίίαιι Βλούοπι. 
ν. 1δτ. ἀμπελόης εᾱ. ῥν. οπι. Εαΐῑς, 
τ. 185. 8. κορύμβου γναμπτὴρ σκιρτὰ οι. πἰπωπφιθ ν. Ομ. 

εἵ Ἠποᾶοπα. Ρροδίεγίογεπι αυ 5αα. Ἐα]κ. 

γ. 186, ὄσχατος --- χλοεροῦ εᾱ, Ῥν. ει, Εαἰς. 
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’ ΄α 

καὶ πλοκάµμους ἐμέῶυσσε φιλακρήτων ἀπὸ φύλλων 
[ή ’ , ’ 

πυδιόων «4ιόγυσος' ἄεξιφύτοιο δὲ πούρου 
3/ ΄ ; / ἄρτι πεπφινοµένης ἑδρέψατο κπαρπὸν ὀπώρης. 

η , 27 1η κ. 

καὶ Φθὺς αὐτοδίδακτος, ἄτερ ποδὸς, ἔπτοῦι ληνοῦ, 

βότρυν ἐπισφίγγων παλάμης Ῥοβροή καρπῷ, 

χερσὶ περιπλεκέεσσι μέδης ὠδΐνα πιέζων, 

πορφυρέης ἀνέφηνε γεόθῥυτον ὀγκον ὀπώρης. 
σ 3 ς καὶ γλυκερὺν ποτὸν εὗρε: καὶ οἰνοχύτου 4ιογύσου 

λευκὰ διαινοµένων ἐρυᾖαίνετο δάκτυλα γειρῶγ. ' ἆ 
’ ο ΄ 

καὶ δέπας ἀγκύλον εἴἶχε βοὺς κέρας" ἡδυπότου δὲ 
, 3 { . / { 9 / 

χείλεσιν ἀκροτάτοισιν ἐγεύσατο Βάκχος ἐέρσης, 
/ ” , . ; 

7ευσατο Καὶ κπαρποῖο. «καὺ ἄμφοτέροις φρένα τέρπών, 
ωω μα ΄ ο μῦῦον ἀγηγορέογτος ἄνήρυγεν ἄνδερεῶνος " 

3 ’ ῃ 9 ο 4μβροσίην καὶ γέκταρ ἐμοῦ Ε4ιὸς, μπελε, τίχτεις ' 

ἔργεα δισσὰ φέρων πεφιληµένα, καρπὸν ᾿πύλλων 
- ; ’ Δ 3 / 3 5 / 

οὐ φάγε δαφγήεντα, καὶ οὐ πίεν εξ ὑακίνθου. 
ῤ / { 5, { οὗ στάχυς ὠδίνει γλυκερὸν ποτόὀν' ἵλαθι, πώ" 

Ξ ο ; 5 / ο /{ - εἴδαρ ἐγὼ µερόπεσσι, καὶ οὗ πόµα μοῦνον ὁπάσσω. 
/ ’ [ή τν ο ο. α 

΄Άμπελε, καὶ σέο πότµος ἐπήρατος" ἢ ῥα καὶ αὐτῆς 
Χ ο ῃ 9 { α, / εἰς σὲ, καὶ εἲς σέο κάλλος ἐθδηλύνθη Λίνα Μοίρης : 

9 λ ὰ 3 ’ / 3 Δ . κ. εἰς σε γαὐ οἰκτίριων ἀίδης πέλεν, εἰς σὲ καὺ αυτη 
, / 

Περσεφόνη τρηχεῖαν ἑῆν Ίμειψε µενοινήν, 
΄ [ή [ή καὶ σὲ γέκυν ζώγρησε κασιγνήτῳ «4ιονύσῳ. 

ε] ’ ; ή - . [ει 

οὗ Φάνες, ὡς τέθνηκεν τύμγιος: οὐ Στυγὸς ὕδωρ, 

οὐ φλόγα Ἰ' γης, οὐκ ἐδ ο ὅμμα Ἰηεγαίρης " φλόγα Ἰισιφόνης, οὖκ ἔδρακες ὄμμα Ἰήεγαίρης 

Υ. 200, ἀγνέφηνε ειπι ν Ἠτοςδ. Υ. 5. ποτὸν οπιήδθ, 1η εᾱ. ο. δυῇ- 

"σαι Έα. ἎἼοκ τεστ ἀεάϊβδοι οἰνοχόου “4. 

γ. 200. καρποῖσι δι, 2. οπιθι. Οωπ. τεοερίε ΝΊΟΦ. 

ν. 310. καὶ στάχυς είτε. Ἐπιθιθανί οππι ας, 6ἱ ἨἼο». 

γ. 913. Δπ γαὶ, σξο π. 

Υ. 218. ἕδρακεν εἁϊτι. Ἰάθειπα θπι. ο», εἴ Ίσπι Βλμοάοπι. ν. 8, 
ζώεις µοι δ᾽ ἔτι εἀμι. γ᾿ ἔτι Νοβ. Ὠεάί, 4αοά Ἀσμπο αρίαη εταῖ. 
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ε) / σω 3 ’ ὶ /: / 
ζώεις ὃ᾽ εἰςέτι, κοῦρε, καὶ εἰ Φάνες' οὐδέ σε «48ης 

’ 5! 3 Δ 2, / Ἅ αλ) Δ λ ο) 

230 κρύψεν ὕδωρ, οὗ ξυνὸς ἔχει τάφος" ἀλλὰ καὶ αὐτὴν 
υ 5 /. δέ ὁ 2 / . 

μορφὴν ὑμετέρην Ἰδέσσατο γαΐα καλύψαι 
πα λ / / ϊ ο μμ ΄ 
ἀλλὰ φυτόν σε τέλεσσε πατηρ ἐμὸς, υἷα γεραίρων : 

κ κ 

σὺν δέµας εἲς γλυκὺ νέκταρ ἄναξ Πμειψε ρονίωγ. 
ἤ ο. / ιά οὗ φύσις, ὡς γραπτοῖσι Θεραπναίοισι πορύμβοις, 

3/ ο” α «. / ν 4 

235 αἴλινον ἄκλαύτοισυ τεοῖς ἐχάραξε πετήλοις 
9 

ς ῃ 2 αμ.) ρω { 

χρουὴν ὑμετέρην καὶ ἓν ἔθνεσι, ποῦρε, φυλάσσεις' 
” / ” ε σῶν µελέων ἀμτῖνα τεὴ Μήρυξε τελευτη " 

3) / 9. ῃ / ΄ οὕπω σε προλέλουπεν ἐρευθαλέη σέο µορφή. 
3 ο αλα {ς. 
ἀλλὰ τεοῦ Φαχότου τιµήορος οὐ ποτε Λήξω , 

350 Φυομένῳ τεὸν οἴγον ἐπισπένδων ὀλετῆρυ 
κο / ἀνδραοφόνῳ. σὺ δὲ μῶμον "4μαδρυάδεσσιν ἄνάπτεις 

ο 3 ο / ο Φ-] ὴ 9 λ / 
σοῖς ἐρατοῖς πετάλοισιν" ἂπ᾿ εὐόδμων δὲ κπορύμβων 
3 / ΄ / ἱκμάδες ἡμετέρων µε περιπνείουσιν ἐρωτων. 

καρπὺν ἐγὼ µήλοιο πότε κρητῆρι κεράσσω; 

ον] ο σι 
. ; ’ ο ΓΕ) Γς- / 

γεκταρέῳ πύτε σῦκον ἐπισταξαιμι πυπέλλῳ ; 
οσο ς υη λ ου μα.) 4 / 3 ῤ 

σῦκον ὁμοῦ καὶ μῇλον ἔχει χάριν ἄχρις ὀδόγτων » 
ον ] ο Δ ”. ω σο κημ 

οὗ δύναται φυτὸν ἄλλο τεαῖς σταφυλ]σιν ἐρίζειν ; 
ο ετο - ιά .”“.. ’ 

οὐ ῥόδον. οὗ φάρκισσος ἐὔγροος, οὐκ ἄγεμωνη, 
5] , 3 ος, αν δα. ὧγ ὼ Π 

ου κρίνον, οὐχ υακινθος ἴσάδεται ἔργεί Βάκγου, 
«/ , / . 940 Όττυ πολυτρίπτοιο νέαις Λιβάδεσσιν ὀπώρης 

γ. 241. ἠδέσσατο εὐά. Όεὰ ᾖὸ. Ἆο. 

γ. 224. Θεραπνέοισι ο. Ῥτ. οιπ. Ἐα]]ς. 
γ. 320. ἡμετέρην δἱ16΄ 6θηδιι δουἱρά {μβοί ο. ν. 5, υἰίοδα «ἰ- « 

Φύπεβοπθ ροςῖ ὑμετέρην οἳ ἄκτῖνα φεγναία, τεῆς κήρυκα ἱτελευτῆς 

οοπῖ, Θσο]ίς. Ῥοδι ὑμετέρην ἀῑδιποιίουθιι φαβιαΗτ Πμοάσπι, 

Ύ. 351. κῶμον ἰθμίαρ, Ν. Ὦ. αραᾶᾷ Ψ Π]οῖς, γε[αϊαίας αἳ 1ρ5ο γΠ]- 

1οἱς. ἵα Ερίςι. Ὑϊα, ῥ. 4τ. αἲ Οὐγες, 1. 56, Οαοίοτι ἀνάπτῃς εαἰτι. 

ΟΙΠΗ68, 

γ. 350. ἄχρις ὀδόντων, «ιιαῖθπτις έοπιοᾶί {αμίιπα ἀἆοηθίριας, Ἠ0υ 

τη Ῥοῦα παπα ροδδιιηῖ, β 

γ. 240, πολυτρίπτοισι γ]βοι 
! 
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: τ μ 

Νο. ΝΟΥ 

. ο μα ν ; 
σον ποτον ἄγθεα παντα δεδέξεται: ἓν ποτὺν ἔσται 

/ Ν Ε] / ο 9 ο ύ 

μιγγύμενον πάντεσσι, καὶ εἲς µίαν ἴξεται ὀδιην, 

ὤγθεσι παντοίοις πεκερασμέγον’ εἰαρωην γὰρ 
; 1 3; ο. ” μψ , 

ποσµήσει τεὺν ἄγθος ολην Λειιωνίδα ποίηγ. 
- -- ιά Ὠ ’ ε! ιά 

εἶξον ἐμοὶ, Ἀλυτότοξε, πολυῦρήνων ὅτι φύλλων 

πεν δαλέῳ µίτρωσας ἀπεγθέα βόστρυ-α δεσιῷ: 
’ - / ΄ 3 αν) ο [ή 

αἴλινα σοῖς πετάλοισι χαράσσεται: εἰ ὃ επὺ κήπῳ 
΄ .. / -α. Ε] Λ ) -” τα [ή - 

στέμμα φέρει Ἀλυτοτοξος, ἐγὼ γλυκὺν οιγον ᾳφυσσω, 
η .. ε ΄ ; ες ’ ι 

καὶ στέφος ἵμερόεν περιῤάλλυμαι": ἠδυπότην δὲ 
α., σω , /” 2/ μ τω 

ἔχδον ἐμῆς κραδίης ὅλον ἄμπελον αὐτὸν ἀείρω. 
πς- . ζα 7 - {3 « 
εἶξον Εοιυταφύλῳ, Κορυύαιολας αιμστοεις 7ὰρ 

, νι ι. ὁ ./ ; 
σπέχδει λύὃρον «ρη:, καὶ ἀμπελόεις «ιογύσω 

4 3 ’ τα 4 3/ 
βοτρυος οἴμωθέντος ἐρευύιθωσαν ἐέρση». 

ρο κζ ἱ ῃ σ ι ρό 
ἁπὼ, ἐσυλήθης μετὰ Παλλαδος" οὐ γὰρ ἐλαῖαι 

κ , Δ 3 ΄ 21 

εὐφροσύγην τίκτουσε, Μαὶ οὐ στάχυς ἀγέρα Φέλγει. 
3 ) 3/ , Γ ο δει 
Οχνη καρπὸν ἔχει µελιηδέα, µύρτος ἀέξευ 
ο ο: ’ Ε η) » ε Γε. ο 

ἄνθεα κηωεντα" καὶ οὐ φρενοῦε}γέῖ καρπῷ 
κ] ΄ Ε) ’ σὼ «. ΄ 

ἀγδρομέας ἀνέμοισιν ἀκοντίζουσι µερίµχας.. 
ς - / λ / ς ’ η 

ὑμείων γειόκην πολὺ φέρτερος" Ἡμετέρου γὰρ 
3/ Ν { / ο. ΄ 

οἴνου μή παρεύντος, ἀτερπέα δείπνα τραπέζης ' 
3, ὰ / - ν ΄ Ε) . οἵνου μὴ παρεὀντος, ἀθελγέες εἰσὶ χορεῖαε. 

/ ο. ον { λ 3 / 

εἲ δύνασαι, Γλαυκῶπι, τεῆς πίύε παρπὸν ἐλαίης” 
ω λ ο [ή λ , .) ΄ 

σὺν φυτὸν ἄγλαόδωρον ἐμῆ γίκησεν ὀπώρη, 
ρω «/ / ΜΜ / 3 κά Όττι τεῷ Λλιπύωντι δέµας Ἰχρίουσιν ἐλαίῳ 

3/ συ 3 , ἄγδρες ἀεῦλητῆθες ἀτεοπέες' αἰχοπαῦὴς δὲ 
. 

------------ 

ν. 249. ἀφήσσω ος. ϱτ. δια, Εαϊς. 

γ. 200. «ἄεέρων Ο11Η68. 

ν. 209. σπέχδεις Ο1ΠΗΘ5: ΘΠΙ, ΟΠΠ Υ. απΐθο. ἌΤοδειιις ραίαῖ, 

Ἀορυθαιόλος ἆο Ῥε]]αάο αοοῖρί εἵ αἱματόεν ἱρβὶ Ῥο56θ. Ἀεειε ἆθ 

τοῖο Ίοσο κίαϊς Οι. 

ν. 300. ,,Ε. ἀγλαόδωρος.“ Ἠετπι. 

. 
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σ / Ν / 
εὐνέτιν, ἠὲ «9 ύγατρα ῥαλὼν ξυγῄονι πύτμῳ, 
αλ / / 3λ / μλ) - 

 τεκέων φδιμένων, η µητέρος, ἢ γεχετῆρος 
/ α/ ε/ / ς , ο 

ἀνὴρ πένθος ἔχων, ὅτε γεύσεται ἠδέος ὀἴνου, 

στυγνὸν ἀεξομένης ἀποσείσεται ὄγκον ἀγίης. 
Π / .. [ά 

"μπελε, καὶ μετὰ πότμον ἐὐφραίγεις φρένα Ἠάχχου" 
ο - / Ν ον , 

πᾶσιν ἐμοῖς µελέεσσιν ἐγὼ σέο πῶμα κεράσσω. 
3 λ α / ΄ { [ή [ή 

ἀμφὶ σὲ δένδρεα πάντα κάτω γεύοντυ καρήνῳ, 
3”, , ’ / / 

εἴκελα Λισσομένῳ;, πυρτούμενον αὐχένα κάµπτει, 

ὑψιτενῇ δὲ πέτηλα γέρων ἐκλίνατο φοίνιξ᾽ 
Μ] Δ Δ ΄ ΄ ’ ο Δ Δ ο 

ἀμφὺ δὲ µηλείῃ τανυεις πόδας ἀμφὺ δὲ συκῇ 
-- 3 / ς , 

χεῖρας ἔφαπλωσας ἐπερείδεαι’ ὑμετέρην δέ, 
1. ο / 3 / Ε { 

δμωΐδες ὣς δέσποιναν, ἐλαφρίζουσιν ὀπωρηήν, 
5 / ’ ς Γὰ9-. ο” 

εὖτε τιταινοµένων πετάλων ἑλικώδεί παλμῷ 
3 ΓΑ ο ιοὶ 5 αν) 3. / 3 
ἄμφιπόλων ὑπὲρ ὦὠμον ἀνέρχεαι' ἀγχιφύτων δὲ 
ια" Ν | / ε ΄ ’ ’ 

ἄβρὰ πολυσπερέων ἕἑτερόχροα φύλλα πορύμβων, 
ο ’ / ’ { 

οἷα σέῶεν κνωσσοντος, ἔπαιι υσσουσι προωπῳ 
»/ [ή νο) 

αὗραις φειδοµέιησι καταψύχοντες ἀῆται, 
’ «/{ Αα {Γ 3 { ς ’ / λεπταλέην ἅτε λάτρις ἐθήμονα ῥιπίδα σείει, 

Ν εσω σοκ» / λ ) ο 

ψυχρὸν ἑῷ βασιλῆϊ φέρων πιονητὸν ἄήτην. 
5. ΄ 

εἰ δὲ μεσημβρίζουσαν ἄγεις Φαέῷοντος ἀπειλήν, 

σῆς σταφυλῆς προκέλευθος ἐτησιὰς ἔθχεται αὕρη, 

ν. 206. Βιβροσίαι μη μῖ Ῥατί. ῥαλών, ν. δεά. τέ γενετ. εἰ. ϱτ. 
6η. Τα]]ς, | 

γ. 272, ἀμφὶ δὲ --- νεύοντα οὐ1ί. οἵπποδ: εοπἰθοµιγα αίαγί. 
ν. 5. ἴκελα ν]ρο, 

ν. 975. µηλείη θὰ, 1. εἴ 3. ἨΝοβαπι θά ἨΤο». οοἆ Ῥτοβαι5 

γυ]ραίαια, οἱ αἴπια] ΡΓΟΡΟΠΘΗΦ μµηλείην --- συκην. 

ν. 278. εἶτε ἠἼοδοχαδ; η μάγια ἐπ οὗ. 2, Πασία Γοχμιαία, οΡ- 

φευτπι θ8ἳ, δἱίμο εὖ, αι εἲ, αἱ Πποοίαπι αἀΐογας, 

ν. 281. ἐπαιθύσσωσι ο. ϱν. επι. Γαῑς. 
ν. 386. τθοῖίας {οτίηςο Οἰκίδοοί: µεσημβρίζουσα σ᾿ ὤγει «. 

απειλή, γεὶ µεσημβρίζουσα φλέχει Φ. ἀπειλή. 
γ. 296, προςέλευδος εᾱ, ῥν. οἱ Ἰ]ο α Ἐαλς, ειθµά, 
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ΝΟοΝΝΟΧ 
΄ 

; κα. .ς 3 / / 
δίψιον εὐγάζουσα πυρώδεος ἄστέρα Μαίρης, 
ες . ἀ / ε ω ει ΕΥ ; α δ / 3 ί ἐν 

ὑππότε Θερμαίγει σε Φερειγεγέος δρόµο; ὥρης, 
κο , , ω 

Φάλπων «Σειθιόεντι πεπαινοµέγην δρύσον ἀτμῷ. 
σε { / Φε ΄ -- 

39ο ΄ ἴγνεπε κυδιδων" προτέρας ὃ᾽ ἐθῥιψε µερίµνας, 

2οο 

206 

’ ς πο .” νν Β] [ή 

φάρµακον ἠῤητῆρος ἔχων ευοὺμον ὀπωρην. 
2, λ , / ώ Καὶ τὰ μὲν ἐαπελόεντος ἀείδεται αμφὶ κορύμβου, 

ο) /” ς υ. 3 [ή Ξ / ] 

πῶς πέλεν ἠβηιῆρος ἐπώχυμος. ὑμνοτόλων δὲ 
ἆλλ, ο Ὁ- () ’ Ν, .. µ ΄ 
αλλη πρεσβυτέρη πέλεται φατις' ὥς ποτε γαίη 

. Ξ 9 ’ Ὢ) ’ ΑΦ η ’ 

οὐράιοθεν φερέκαρπος Όλυμπιος ἔζρεεν ἴχως, 
’ { ο / .] λ καὶ τέκε Βακχιάδος σταφυλῆς πατόν" ἐν σκοπέλοις δὲ 

π η 3 ’ ν΄ ρε» Π 

αὐτοφυῆς ἀκύμιστος ἀέξετο καρπὸς ὀπώρης" 
3, 1 5 3 / αλλα 

οὕπω ὃ᾽ ημερὶς ηεν ἐπωώνυμος, ἆλά ἐγὺ λόχμαις 
- ες α ϱ { / 

ἄγριὰς ἡβώωσα πολυγνάµπτοισε σελίνοις, 
γ α{/ αν ν/ «ΓΑ 

οἴνοτύυκων ῥλάστησε φυτῶν εὐάμπελος ὅλη, 
ο π Ν . 4 ϱ) ας. . ον ὧ, ν 3’ ὃ ώ 94 

υγρον ἀγαβλυζουσα βεβυσμένον 0γκον ἐέρσης. 
3 λ 2Η κά ε/{ οἱ ’ 

καὶ πολὺς ορχατος ΠΕΝ, ὁπῇ στοιγηδὸν ανέρπων, 
; / ΑΜ αμέλο 3 [ή 

σείετο φοιγίσσων ἐπὶ ῥοτρυῖ ῥβοτρυς ἀλήτης" 
τ οἱ Δ ς Γ ελ 3» ξις 

ὦτ Ὁ μὲν ἡμιτέλεστος ἑὰς ὠδίνας ἀέξων, 
ο {Αα ; - 4 .. , 

αιολά πορφυρω», Στερογοοῖ φαίνετο καρπῷ ) 
η 

πο - , ΄ ΄ 

ὃς δὲ φαζηριόων ἐπεπαίνετο, σύγχροος ἀφοῷ: 
. αν 2 ς , ς |. 

καὶ πολὺς ὦὠθεεν ἄλλος ὁμόξυγα γείτονα γείτων 

ξανθοφυής" ἕτερος δὲ µέλας ἸΥδάλλετο πίσση, 
/ { / / [4 

περκάζων ὅλον ἄνθος, ἄπ᾿ οἴνοτόκων δὲ πετήλων 

γ. 250. παϊνομένην θἳ. ϱτ. πιαιγοµ. εἰ. 2. ΙΙΙ Ἀ1ο5, εκ 1ηΠε- 

1ο εομίεοί. Γακεπρυτεῖ, ααί οἳ διαινοµένην τεπίαβαῖ, αποἀ Ἴο- 
515 αμα. Ὑεταιη 1εεί, 108, Ῥαίο, Πππεπῆτι. 

γ. 204. γαίΐη ο. ϱγ. 61π. Εαϊῑς, ποτὶ γαίῃ το]εραί Υ. Ὦ. αρ. Υ]οίς, 

ν. 2090. ἠβώουσα ΟΠ1η65. 

ν. 202. ὅπη Ο1ΏΜΘ5. 

γ. 508. Εοτῖ. ροῖας ξανθοφαής. ἍΤοκ µέλας ἀεεδὶ πι ο. ϱύ. 
Τιαειπιαια τεοῖε Ἐα]ῑς, φαργ]ενὶςςε γἰάείατ, Ὠεπίφπε πίσση εᾱ. ρ. 

αιισά 14. ΕαΕς, εμιεπά. Ἠλιοάσπιανας ἵν Τεκία 5οτὶρδίι δ ρτο δὲ, 

ει αἆ ΓαἰκευρατεΙϊ ποῖαιι αἀφο]ρείτ: Ίμεδο βότρυς ἔανθοφ. 
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26ο 
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4ΙΟΝΥΣΙ4ΚΦΝ ΤΡ. ΧΙ. 969 
΄ .] / «/ ας Ε] / 

σύμφυτον ἀγλαύκαρπον ὅλην ἐμέθυσσεν ἑλαίην"' 

ἄλλου ὃ᾽ ἀρτιχάρακεοῦ ἐπέτρεχεν ὄμφοκυ καρπῷ 
Π / 3 { πιά 

βότρυος ἀργυθέοιο µέλας αὐτοσσυτος ἀήρ, 
ἳ Ἶ / / 
ὄγκῳ βοτρυόεντι Φέρων σφριγόωσαν ὀπώρην” 

΄ ’ ὃν ..» σα , 

μαὺ πίτυν ἀντικέλευῦον ἕλιξ ἔστεψεν ὄπωρης, 
” λ { 

συμφερτοῖς σκιόωσα περισκεπὲς ἔρνος ἰάμνοις, 
1 / λ η! / Δ ον» 

καὶ φρένα Ι]ανὸς ἔτερπε: τινασσοµένους δὲ Βορῆν 
υἳ οἱ / ΜΗ 

ὄκρέμόνας πελάσασα παρ ἀμπελόεντι κορύμβῳ, 
η ή 4 ΄ / αἱμοβαφὴς ἐλέλιζε κόµην εὐώδεα πεύκη. 

ω / πο Ἶ .] [ή ΄ 

ἀμφὶ δέ µιν σκολιῆσι δρύκων δινωτὸς ἄκαγθαις 
Δ ο. ΄ 3 / / 3 ; 

λαρὺν ἐὐθῥαθάμιγγος ἀμέλγετο νέκταρ ὀπωρης. 

καὺ ῥλοσυραϊῖς γενύεσσι ποτὸν Βακχεῖον ἀμέλίας, 
{ 3 / 3 /ς. { ” βότρυος οἴνωθέντος ἐπιστάζων πύµα λαιμῷ, 

Π ς { / / ς ’ 

πορφυρέη ῥαψάμιγγι δράκων φοίνιζεν υπή γην. 
ΛΙ , 1/ έ Ωω { 

Καὶ Θεὸς οὐρεσίφοιτος ὄφιν θάμβησε, δοκεύων 
3 σα ς α / ο ο .) 

οἴνωπῇ ῥα6άμιγγι πεφυρμένον ἀνθερεῶτα. 
1 » 1 / ς λ ελ /.. καὺ στικταῖς φολίδεσσι µετά:ιροπον ὑλκὸν ἑλίξας, 

/ ’ . Φον / , ΄ 

πετραίην ῥαῦ ύκολπον ἐδύσατο γείτονα χειην, 
αλλο. , / ον 3 / .λ 

Ευὐϊον ἀθρήῆσας, ὄφις αἰόλος. εἰσορόων δὲ 
[ή ” 7 αί ./ 

Ώάλχος ἐρευύαλ-ης ἐγκυμογα ῥοτρυν εέρσης, 
3 / 3 { α , , ς , 

ὀμφαίης ἐνόησε παλαίτερα Θέεφατα Ρείης. 
1 / α8 { , . ο 

καὺ σκοπέλους ἐλάχηνε' πεδοσκαφέος δὲ σιδήρου 
, ο η; / , 

Φηγαλέη γλωχῖνι µυ;ὸν κοιλήνατο πέτρης " 
/ ” Δ / / { λειήνας δὲ μέτωπα ῥαθυνομένων κεγνέωνωφ, 

’ 5.» πω 

τάφρον ἐὔὐσταφύλοιο τύπον ποιήσατο ληνοῦ, 
----ρ----ἊἍ. 

γ. 516. βορήνιων ε. ϱγ. οια. Εα]κ. 
γ. 523. πὀρφυρέην Ὁπποῦ. ο. ν. 525. αρί {16Η 1ηα]θ οἰνοπῆ 

Ἱερίιαν η ο. 1. οἱ 2. Ποοίο ος, φοένιξεν ΕΙΠΟΔΟΠΙ, 

γ. 527. γεἴτονα χυτήν οἡ ϱν. 6ί 2. Εαἰῖ. (ομίαβαί κοίτην. Ν. Ὁ. 

δρ. Ἡ ἠ]οίς. χηλήν. ᾿Νοριτάπι ἀθτι σα]. τεεερίτ ἈΤοἙ. 

 Ὕε 95ο. Φηγαλέην ὁῇ. Ῥν. α Εαὶκ, εἶ, εξ γ. αμτος. εἰ 96ᾳ, ελά- 

χΊνε αἳ λειήνας 108. : 

γ. 204, ἀφρὸν γαϊδο- οπιοπᾷ, Όια, βοοιϊιάδ Ά]οςι 
ν 



6 . 

Ίος ΟΙ ΙΝΟΝΝΟΤ 
, ; ν. Γ 

305 βότρυας ἁμώων γεοθηλέας ὀξέύ Φύρσῳ, 
/ 4 ΄ δα / 

τεύχων ὀψιγόνοιο τύπον γαμψώνυχος ἄρπης. 
1 ἡ πει 0 ν. ς Ρα, λ ώ στ ] ἑ ὐ ” 

-αἱ Ζατυρων χορὺς Πεν ὁμόστολος" ὧν Ὁ μὲν αὐτῶν 
σολ μ., / εἰ 4 Ιά 1/ .. {λ λοξὺς ἔην τρυγόων: ὃ δὲ βότρυας ἄγγεῖ κοίλῳ 

΄ ς Ἶ [ή ” { ."“. 

δέχνυτο τεµνοµένους"' ὃ δὲ σύμπλοκα φύλλα δαΐζων, 
υ / 3 , α/ ο 

54ο χλωρά φιλακοήτων ἀπεσείσατο λύματα καρπῶν" 
3/ 1/ { , 

ἄλλος ἅτερ Φύρσοιο, καὶ εὐθήκτοιο σιδήρου, ' 
ο αν ο { / δεξιτερὴν᾿ ἀσίδηρον ἐπ᾽ ἀκρεμόγεσσι τιταίνων, 

, - { 93 ῃ 1’ , ϱ 
βότρυος εἱλικόεντος ἀπέμλασεν ἄκρα κόρυμβα, 
ο] “ς. 3 ΄ .] 2/ 3/ , 

ὑκλάζων ἐπίκυρτον, ἐς ἄμπελον ὄμμα τιταίνων’ 

ὅ45δ καὶ γλαφυρῷ κενεῶνι γυτὴν ἔστοωσεν ὀπώρην ἱ γΛλαφυθά ὤνι χυτὴν ἔστρωσεν ὀπώρην, 
3. { κω Ἀ ζω 
ὄγκωσας σταφυλλσι µεσύμφαλα γῶτα χαράδρης 

4 ς { 3 / , Γ” ῥοτρυας εἵλικόεγτας ἑπασουτέρους Θέτο κόλπῳ, 

ἐκταδὸν ἔνθα καὺ ἔνθα": καὶ ὡς Φημῶνας ἁλωῆς, 
” / ΄ / ; ; , 

πΊήσας κόλπον ἅπαντα, συνήγαγε κοιλάδι πέτρη, 

ιν ια] ο 
Δ ν 3 / -ω / ο καὶ σταφυλἠν ἐπάτησε ποδῶν ῥητάρμοτι παλμῶ. 
ο τα, ΄ 3 ο) / { Ζαὶ «"άτυροι σείοντες ἐς Πέρα θυιόδα χαίτην, 

3 ο ΄ ΄ 

ἰσοφυές µίµημα διδασκόµενοι «4ιονύσου, 

στικτὰ περισφίγξαντες ἐπωμίδυ δέρματα γεβρῶν, 
/ ῤὼ σω Πακχείης ἀλόλαζον ὁμόγλωσσον µέλος ἠχοῦς, 

΄ 3 { 255 πτοσσὺ πολυσκάρθμοισι περιθλίβοντες ὀπώρην, 

1 
σου . ὀψυγόδοιο οἡ. Ῥν. εἶπ. Εαϊκ., 

αι οξὺς ἔηνρ Φεᾷ οἱ, ν. 544, 
δαΐξων ναἰσο, Οοενοκίς ππεσπα «ἨἼο8. οἵ απἲθα Ἡ]οάοια. 

γ. ὅτα, εὐτύχτοιο σιδ. να]ξο. ἙἩεοερὶ οι Ἠ[ο8. οοπίοεῖ. ΕαΙκ. 
γ. 540. κατέκλασεν --- πορύμβου οἆ, ϱ.. εἱλικόεντα κατέκλ. κο- 

ρύμβου εἩ, 3. 6ἱ Ἰ1οβ, 6 εοπῖ, Ἐαϊκεμβ. ἀπέκλασεν τεοιε Βεαίᾳ. 

Σόρυμβα 1108, 

Ὃ Ὁι ὢπ 

οο 

ορ] (1 6 
τς 

1 

γ. θ44, επὶ κύρτον θᾱ, ϱτ. επι. Έα], 
γ. 047. Ἐκαάιτ αΏφιήα απἱθ Ἠμπο Ὑθγβπι. 
ν. ο49. εᾱ. ϱυ. Ἠαρει συνήλαγε, αιιοά Εαῖς, απβ]ς ταμίανἲί αν 

συνείλεγε, τεεορίαπα {μι θᾱ, 4, οἳ α Ἀ]οἈ, 

γ. ὅσ4, βακχείοιρ -- ὁμογλώσσου ΟΠΠΗΕΒε 

-α 
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4ΙΟΝΥΣΙάΚΦΝ ΤΗ, ΧΙ: 971 

ση. / ἳ ἳ Σά { Ἐνυίον ἀείδοντες. ἐμισταφύλοιο δὲ κόλπου 
1) Ε) {ς- οί / / . 

οἴνου ἀναβλύζοντος ἐπορφύροντο χαράδραι 
/ Δ ’ .) ; 3 ιά 

στεινοµένη δὲ πύδεσσιν ἀμοιῤαίοισιν, ὀπωώρη 
ἳ λ 3 απ ε] / Ε) λ ”/ λευκὺν ἐρευθαλέης ἀνεκήκιεν ἀφρὺν ἐέρσης. 

ὰ ’ 3 ’ / Ε) Δ / καὶ βοέοις ἀρύοντο κεράασιν ἄἀνιὺ κυπέλλων 
/ «{ ως / ΄ 

µήπω φαιοµένων' οῦεν ὥστερον ἐξέτι κείνου 

ἑ)έσκελον ούνομα τοῦτο κεραννυμένῳ πέλεν οὔνῳ. 
ών ή 4 9 ο) “Ν ο { 

Λαΐ τις ὀναβλύζων φρενοθελγέοςο ἵπμάδα «ΠΦάκχου, 
/ 3” - αρ νν ς { .. ἢὴ ϱω 

χαμπύλον ἴχνος ἔκαμψε ποδῶν ἕἑλικωδεί παλμῷ, 
ως. λ 3 αἩ ή, ὰ » , 

δεξιὸν ἐκ λαιοῖο μειήλυδα παρσὸν ἀμείῤων, 
μ , 39 3 “ο / 

καὶ λασίας ἐδίηνε γεγειάδας ἰκμάδι Ἠάκχου" 

ἆλλος. ἀνεσκίρτη ης δεδονηµένος οἷσ άλλος. ἀνεσκίρτησε, µέῦης δεδονημένος οίστρῳ, 

φριπτὸν ἀρασσομένης ἀίων μύκημα βοείης" Ἰ 
’ π / 5 Πρ ͵ 

καΐ τις ἄπεσσμτόνοιο πιὼν ῥόον ἄσχετον οἴνου, 
; ᾿ ς / οω ες { 

κυανέην ῥοδόεντι ποτῷ πόρφυρεν ὑπήνην: 
./.” 1 ’ 4 ι ο ἕι , ος Ε / 

ἄλλος ἄνω τανύων σφαλερὴν ἐπὶ δένδρον ὀπωπήν, 
- ο . ζ . 
Πμιφανὴ σκοπίαζεν ἀνάμπυκα γείτονα Νύμφην" 

. / ς . ο 2 Δ “/ 

καΐ γὺ κεν υψιπέτηλον ὀρευκδος εἰς φυτὸν ὕλης 
κα. η! -” Δ / ο 

εἶρπεν ὀλισῷηροῖο ποδὸς γαμψώνυχι ταρσῷ, 
3 / , ολ 3 ῃ λ 4 Χ εὖ µη µιν «1ιογυσος ἐρητυεν: ἀμφὺ δὲ πηγας 
λλ λε ν / ; ς / ͵ "ή ου 
ἆ/ λος ἐγερσιγόοιο µέδης ἑτερὀφρόνι παλμῷ 
ς ΑΛ) σα) ’ 1. { . ὑδρηλην ἐδίωκεν ἀγείμονα Νηΐδα κούρην 

΄ / ; , ε] πω 

7ό6αυ Ίυ χε ΥΊ]χομέγην λασίῳ πτήχυγεν σγοστω, 

Ὁ....͵"σσΌὍ«'Ἂια 

ν. 506. ἀείοντες" ἐρειόταφ. 64, ϱν. 611. ΤαἰΙς, 
γ. 508. 5. Ε. στειβομένη. Μοκ ὀπώρην --- ἀνεκίπιεν εὰ. ϱτ, εἰ» 

Ἐα]]ς, 

γ. 202. κεραυνυµένῳ οὐ. οπι. ἨΤος. 

ν. 265. εδίηνε Μορ, 
γ. 560. ἄκεσσιπότοιο ΟΙ1188: ποδίι οχρχθθδ Τις, Πε 

δἷο φοήρε1ί Ελοάσιι, 

γ. 575. εἰ μὴ μὲν 4{. ἐρύτευεν ο. με. 6πα. Τα]ῑς, . 
ν. 577. νηάδα αίμα Ιοία οὐ ει. Θιαῤβοιήρδίι Μος. ΝΟΜΟ πο δἷς 

ααίάθπι φαιἱδ[ασΐθιις, 



αλ ή ιτ 
79. ΝΟΝΝΟΥ 4ΤΟΝΥΣΙΑΚΩΝ 18. ΧΙΙ. 

; ! ; ει ΄ 
εἴ μή μι’ φθαμένη ῥυθίῳ κεκάλυπτο ῥεέθρῳ. - 

Ό8δο µούνῳ ὃ᾽ οἰνοποτῆρι 4ιονύσῳ πόρε ᾿Ρείη 
/{ πα. ’ 3 / με. 

λυσσαλέης ἀμέθυστον ἀλεξήτειραν ἀνάγκης. 

ΠΙολλοὺ ὃ᾽ εὐκεράων Ἑατύρων φιλοπαίγµογέ ταρσῷ 
3 1 3 ’ , 5 α ρω 

εἰς χορὀν οἴστρηθέντες ἐκώμασαν' ὧν ὃ μὲν αὐτῶν 

Φερμὸν ἔχων γέον οἴσερον ὑπὺ φρένα, πομπὺν Ερώτων, 
” / .. { ή, ώ / ; 685 πἠχεῦ λαχνήεντι µέσην ἠγκάσσατο Βάαγην: 

;/ ὃς δὲ νουπλάγκτοιο μέδηκὴ δεὺ 

παρθενικῆς ἀγάμοιο σαύφρονο 

αὖ ἐρύων ὃ᾽ ἐπὶ Κύποιν ιοἶς 

χερσὶν ὀπισθοτόγοι: ῥοὺ δέων ἐπαφήσατο μηρῶν. 

ὅοο καί τις ἄναινομένην ἀγεσείρασε ΠΠύστιδα κούρη». 

λαμπάδα γυκτιχόρευτον σπνερμένη» άιονύσῳ 

ὃς δὲ περὺ στέρνοις πεφιδηκένα δάκτυλα βάλλων, 

οἰδαλέην ἔθλιψεν ἄκαμπέος ἄντυγα μαζοῦ. 

Καὺ γλυκερῆς Μιόνυσος ἑῆς μετὰ πῶμον ὀπώφης 

ὅφδ δύσατο αυδιόων Νυῤεληϊΐδος ἄντρα θεαίνης, 

χλήματα ῥοτρυόεντα φιλανθέὺ χειρὶ τιταίνων, 
, ΄ το ͵ Ψ. ΛΤαιονίην ὃ᾽ ἐδίδαξεν ἕὴν ἄγουπνον ἑορτήν: 

» 

γ. ὀ8ο. Ῥατηόπίοπι δὲ Ἰηβεγιά ορο, Ῥορμαμία Νου σα, 
14 {εοεταί Ἰαηα: Πιοἆρτα, : 

γ. 5850. αὐτῆς νεο. Ἠο8, εομΗοἰε αἶθις τεὶ αὖτι. Ὀεᾶί 

Νοιπο, αὐδά εἶὰς εγαῖ, 
ν. 580. χειοὶ ὀπισθοδότῳ ει. Οοττεχῖι Ηεσια, ΟΥΡΡ. Ρ. 291. 

απο. 56ος. 68 λος, ἴπ οοιχωρία επ, Ιεείοις ποια Παεε 

Φοα. αἲ Ἅδας. ρ. 548, εἳ ὅδο, ο 

γ. 507. 341. τ᾽ εδίδ. νυ]βοι 

δ.., 
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Ζεὺς δὲ πατὴρ προέηκεν ἐς αὔλια Ὀέηκελα "“Ῥείης 

ριν, ἀπαγγέλλουσαν ἐγερσιμόθῳ 4ιονύσῳ, 

ὄφρα δίκης ἀδίδακτον ὑπερφιάλων γένος ᾿Ινδῶν 

᾿Ασίδος ἐξελάσειεν ἑῷ ποινήτορι ὃύρσῳ, 

γαύμαχον ἀμήσας ποταμηϊον υἷα ΜεράστηΒ, 

ἀ4ηριάδην;, βασιλῆα" καὶ ἔθγεα πάντα διδάξη 

ὄργια νυµτιχόρευτα, καὶ οἴνοπα Καρπὸν ὀπώρης. 

“Ἡ μὲν ἐρεσσομένων πτερύγων ἀνεμωδεὶ ῥιπῇ 

δυσαµένη κελάδοντα λεοντοκόμου μὐχὸν ἄντρου, 

ὤψοφον ἴχνος ἔπηξεν: ἀφωνήτῳ δὲ σιωπῇ 

σφιγξαμένη στόμα δοῦλον, ὀρειάδος ἐγγὺς ἀνάσσης, 

ἵστατο κυρτωθεῖσα. παθελκοµένου δὲ καρήνου 

χείλεσιν ἱκεσίοισι πόδας προοπτύξατο Ῥείης. 

καὺ τὴν μὲν Κορύῤαντες, ἀμειδέν νεύµατι “Ρείης, 

Φερπεσίης ἀρέσαντο παρὰ κρητῆρι τραπέζηο. 

Ὀαμβαλέη δὲ πιοῦσά νεηγενέος χύσιν οἴνου, 

γ. 9. δησαµένη δᾱ. Ρτ. επιθιιάαγίε Έ ας, 
. 19, προπτύξατο πίχαφαε 9. ΊΜεουπα ἸΠοβετ; 
. 15. 4. κορέσαντο 2 

ο 



αν ΝΟΝΝΟΥ 

τέρπετο βακχευθεῖσα. καρηβαρέουσα δὲ᾽ δαίμων 

παιδὶ 4ιὸς παρεόντι «4ιὸς µυκήσατο βουλήν" 
αΝ Π Π ες ᾽4λκηεις «ιόνυσε, τεὸς γεγέτης σε κελεύει, 

30 εὐσεβίης ἀδίδακτον ἀϊστῶσαι γένος ᾿Γνδῶν. 
ἀλλὰ - λά ᾧ / ς 9 / Ἂν ὅη ἀλλὰ τεαῖς παλάμησι µαχήµονα Ο ύρσον ἀείρων, 

αἰθέρος ἄξια ῥέξον' ἐπεὶ ἄ4ιὸς ἄμβροτος αὐλὴ 
5) { / 3 ’ -ᾱ οὗ σε πόχων ἀπάνευθε δεδέξεται, ουδέ σοι ὥ2ραι 

µήπω ἀεθλεύσαντι πύλας πετάσωσιν Ολύμπου. 
ῃ Σ [ας 

35 Ἑρμείας µόγις ἠλῦεν ἐς οὐρανὸν, ὅππότε ῥάβδῳ 
, -.ω ὠ/ / / 

ὄμμασιν ἀστράπτοντα ποδῶν ἄπο µέχθι κοµάων 

ῥουκόλον ἄργον ἔπεμνε, καὶ ρεα λύσατο δεσμῶν. 
3 ω φ 4ελφύνην ὃ᾽ ἐδάμασσε., καὶ αἲθέρα ναῖεν Απόλλων. 

ων) 1 ς , Δ 

οὐδὲ τεὺς γεγέτης, µακάρων πρόµος, ὑψιμέδων Ζεὺς 
/ 5] / 3 , ”/ 

5ο νύσφι πόγων ἀγέβαιγεν ἐς οὐθαιὸν;, ὄρχαμος ἄστρων, 

εἰ µη πρῶτον ἔδησεν ἀπειλητῆρας Ολύμπου, | 

Ίωταιιῳ Τιτήηνας ὑποκρύψας κενεῶχι. 
/ ΄ 

καὶ σὺ µει ᾽ἀπόλλωνα, μεθ Ερμάωνα, µογήσας, . 

μισῦὸν ἔχει; αμάτων, πατρωίον αἰθέρα παΐίωγ. 
. η λ / Ωω - τὶς 

35 ως φαµένη, πρὸς Ὄλυμπον ἔβη Φεός. αἴψα δὲ Εείη 

παμμήτωρ πρ’ έηκεν ἀγέστρατον ἀγγελιώτην, 
η - ’ 

ΣΙέρριχον, ὀριηστῆθα φιλοσμαράγοιο βοείης, 

φύλοπιν ἀγγέλίοντα πορυοσοµέχοιο «4ναίου. 
” π Δ / 3 ο / 

Καὶ στρατιὴν πολύμορφον ἀολλίζων «4ιονύσῳ, 

4ο ΙΠΙύύῥιχος ἀεγάοιο διέδραµεν ἕδραγα κόσμου. 

γ. 186. Εοτί. γο]ιάϊῖ µυθήσατο γε] μηνύσατο, αποά φα]ίεπι 50- 
Ἐσίιι [αἱςρεί, 

γ. 10. ἀλκείης ει. Ἐπιεπά. αμίς 1πθ θἰἶαπι ἼἼος. 
γ. 24. Ἐοτί. πετάσουσιν. 
γ. 27. δεσμῷ ΟΠΙΗϱ8. 
γ. ὀ8. Εοτι. ἀγγελέοντα. 

γ. 4ο, αἰνάοιο εὰ, Ῥτ. οιιεπάαία α Έα]. 

ο 

να --ί 



΄ 
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Ἐθρωπης δὲ γένεθλα καὶ ᾿4σίδος ἔθνεα γαίης, 

πάγιας ἄγων, φύστησεν ἐς ἁβροβίων χθόνα 4{υδῶν.. 

᾽4λλὰ πολυσπερέων προµάχων ἡρωϊδα φύτλην, 

καὶ λασίων Σατύρων, «Κενταυρίδος αἷμα γενέθλης, 

45 Σειληνῶν τε φάλαγγα δασυκνήµοιο γενέθλης, 

καὶ στίχα Βασσαρίδων, Κορυβαντίδες εἴπατε οῦσαι» 

ο γὰρ εγὼ τύσα φῦλα δέκα γλὠσσησιν ἄείσω, 

οὐδὲ δέκα στοµάτεσσι, χέων γαλκόθροον ἠχώ, 

ὑππύσα «Ἠάμχος ἄγειρε δορυσσόος" ἀλλὰ Λιγαίνων 

5ο ἠγεμόνας, καὶ Ὅμηρον ἀοσσητῆρα καλέσσω, 

εὐεπύης ὅλον ὅρμον" ἐπεὶ πλωτῆρες ἀλῆταυ 

πλαγκτοσύνης καλέουσιν ἀρηγόνα Κυαγοχαίτην. 

Π{ρῶτα μὲν, εὐδύροοιο καλεσσαµένου «Διονύσου, 

"ακταίων ταχὺς ἠλδεν, ὁμόγνιον αἷμα γεραίρων, 

65 πατρίδος «4ογίης ἑπτάστομον οὖδας ἐάσας" 

Ἠοιωτῶν δὲ φάλαγγες ἐπέβῥεον, οἳ γθόνα Θήβης 

ᾧκεον εὐπύργοιο, καὶ ἔνδιον ᾿Εγνοσιγαίου, 

άρνην, καὶ ΙΠετεῶνα, καὶ ἠοκαλέην, καὶ Ερυθράς, 

4ρνην βοτρυύεσσαν, ἀγαλλομένην «4ιονύσῳ" 

0ο οἵ τε Πίδειαν ἔναιον, ἀἄειδομένας τε πολίχνας 

Ἐϊλέσιον, καὶ Σκῶλον, ἁλικρήπιδά τε Θίοβην, 

ὅρμον ἐὔτρήρωνα «αλάσσαίης ἀ4φροδίτης, 

καὶ δάπεδον «Σχοίνοιο, καὶ εὐχαίτην ᾿Ελεῶνα, 

Υν. 44. 45. Ώπος Ἡος νειδις αΠυμάς 1Πίνιαξος βαδρίσος; {πίραιϊ 

οθτῖο πο δμητ. πα, Οοιππεηῖ, 

ν. 5ο. ὅμουρον εἰ. 2. θιπεμά. ἈΤοβεν. αἱ ἴαιι εᾱ, ῥτ. 1ιαβεί. 

ν. δ2. πλακτοσύνης οὐ ει, οπιειὰ. Ἀ[ος. 
γ. ὅδ. εάσσας εἀ1εῖ, 
ν. 57. ὤκεον θᾱ. ϱς. 
ν. 6ο, µίδαιαν εᾱ. Ῥν. οσα. Ἐα]ῖς. 

γ. 60, Ἀοίνοιο εἆ, ρτ. α Ταλς. επιευᾶαία. 



Νο Ν ο. Ἡ 

; 3 ο δρ Ἐκ 5 ε/ / α , 
Κωπας τ᾽, ὄγλαῦν οὐδας, ὅπη περίπυστον ἀκούω 
ντ ΄ ῃ 3 Γ πι Ἔ , 

ἐγχελύων ρέπτειραν, ἐπωώνυμον εἰςέτι λίµνην " 

καὶ λάσιον ΠΜεδεῶνα, καὶ αἳ λάχον εὔβοτον Ὕλην, 
’ /- [ή / 

σκυτυτύµου ἸΤυχίοιο τανυκγήµιδα τιθήνην" 
χ ΄ ε] ’ ΄ / 3 ο, καὶ πέδον, εὐγυάλῳ χῦονίῃ πεφυλαγµένον ὀμφῇ, 

ε/ 3 ’ [4 3 ή 

ἅρματος ΟΨιΙγΟγΥοιΟ φερωγυµον «μφιαράου" 
΄ [ή 

σο Θεσπιέων τε πύληα, βαθυκνήμους τε Πλαταιάς, 

σα 

ὑδρηλήν 3 "4λίαρτον, ὀρεσσιχύτου ποταμοῖο 

χεύμασι µεσσατίοισι μεριζομένην Ἑλικῶνος 

οἵ τ᾽ εἶχον πυµάτην “νθηδόνα, γείτονα πύντου, 

ῥαιὴν ἰχθυβολῆος ἄειζώοιο πολύχνην, 

ὑγροβίου Γλαύκοιο" καὶ οἳ δυεπέμφελον 4σκρην, 

πατρίδα δαφνήεσσαν ἀσιγήτοιο φομῇος, 

1 ραΐης ὢ᾿ ἱερὸν ἄστυ, καὶ εὐρυχόρου ἈΤυκαλησσοῦ, 

Ἰὐρυάλης µίµημα φερώνυμον ἀνθερεῶνος, 

καὶ γθόνα Νισαίην, καὶ ἐπώνυμον ἄστυ Ικορώνου. 

ν. 64. ὅπη οἵπιμος, 

ν. 606. Ἰ{ελεῶνα ΟἨΛΗΘΒ. 

ν. 68, Ὅιτπος, εὐγυάλῳ Ἰαλεῖ εἰ]. ϱν. 9εά Εαῑκ, φοἱροίε Εὖ- 
ουάλῳ, τ! οδί η θᾱ. ο. ηϊδὶ ρούίας εὐρυάλῳ νο]α. Όμπαθιας γο]θ- 

Ραϊ πεέδον εὐρύαλον, Μοβεγιι ἀοπίφμο ἀεάῑι Εὐρνάλαν, ἀθεεμία, 

πι δν ον - οοπἰθοίιγα Εα]ῑς. ν. 7δ. Ὑἱά. Οοππθηί. 

7ο. Θεσπιέων δὲ ΟΙΠ165, 
ν. 7τ. ὑδρηλήν τ -4λ. ΟΠΙ1Θ6. 
ν. 75. 4ὐθηδόνα οπ1Η98. 
ν. 74. ΜαΙε Ἠγακεί. Υ]νν, ΠΠ. 19ο. ἁλιξώοιο ἴομίαραι, 

ν. 75. κρην Ο1Ἠµες; αἲ 86ΓΠΙΟ εδί ἆᾳ ραϊτία Ἡεεῖοάί. Οοντοχίϊ 

Ἠ],οάοσπι, 

γ. 77. Ταίης ὃ ΤἾρεὸν οὐ μα. Νοδίγηπι ἀθάῖι ἌΤοδος, αἱ 1ᾷ απῖθι 

Όμπαρας φοπρίαπι οκλΙριτ, «Αῑιδ {ογίαςθο πια] Ζαιῆς. απ δ. 
Υεγδ. μυκακλησσοῦ οᾱ. ϱν. επιεπάαία α Γα]]ς. 

γ. 7δ. εὐρύαλε μίμ. οᾱ. Ῥν. Μαΐο Ἐαῑκ, «οπϊεο: Εὐρυάλου, 
αιοὰ Ῥοβίθα χθοερῖιπῃ 65. Ὑἱά, Οομµου, 
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μη, ὰ 3 / ς μα 3 ΄ { 8ο τοῖσι μὲν ἐρχομένοισιν Κωΐον εἰς κλίμα γαίΐης 

"ἀκταίων πρόµος Πεν" ἐπ᾽ ἠϊθέοιο δὲ νίκη 
, ο ο. / 3 ’ πατροπότωρ δαφναῖος ἐπέπταρε µάντις 4πόλλων. 

ο / , 

ΠΒοιωτῶν ὃ᾽ ἑτέροιο προήγεµόνευεν ὁμίλου 
9 ΄ ς / γ/ Φ/ ς / εὐχαίτης “Ὑμέναιος, ἔχων ὀχάρακτον ὑπήνην 

85 ἀριιθαλὴς, Προμίῳ πεφιληµένος' ἐρχομένῳ δὲ 
’ / Δ / }/ / « 

κούρῳ παιδοχόµος πολιὸς πρόµος, οὔνομα Φοίνιξ, 
ε/ / / «λ , 3 ωω 
εἵπετο, «{αοκόωντι πανείκελος , ὃς πάρος ᾿4ργοῦς, 

3 ῃ - / 
φηὸς Γησονίης, ἐπιῤήημενος, εἲς γθόνα Κὐλχων 

ς { 

σύμπλους ὡμάρτησε κορυσσοµένῳ ΠΜελεάγρῳ. 
” 3 υ, ο 1} Τ,, Π 

Ίο τοῖος ἑὼν, ἔτι κοῦρος, ἔχων παιδήϊον ἥβη», 
/ ' /{ { ου ἁβροκόμης Ὑμέναιος ἐδύσατο φύλοπιν ᾿Ινδῶν, 

{ ο κΠ ./. «/ , 
δινεύων ἑκάτερθε παρηϊΐδος ἥλικα χαίτην. 

"καί οἵ ἐφωμάρτησαν ὑμήλυδες ἀσπιδιῶται, 
ε/ / 2} ὴ / 3 

ἅ τ’ ᾿4σπληδόνος ἄστυ, καὶ ὃν Χάρις οὗ ποτδ Λείπει, 
ι ἳά { 

45 Ὀρχομεὸν ΠΜινύαο , Ἰοροίτυπον ἄλσος ᾿Ερώτων, 
ον ’ / 5 πα , 

οἵ 9 “Ύρίην ἐνέμοντο, Φεηδόχον οὖδας ἀρούρης, 
-. { /΄ 3 / ςγ ο) 

ξεινδόκου µεθέπουσαν ἐπωνυμίην ΎΥριῇος, 
στ Τί 3 λ 98 Ε) / οἡ, λέ 
Ίχι Τίγας ἀπέλεθρος, ἀπειρογάμων ἀπὸ λέκτρων, 

μορίων τριπάτωρ ἄπὸ µητέρος ἄνθορε 1αίης, 

ν. 8ο. ἑώνιον εἰ. ϱν. οπιομᾶ. Ἐα]ς, 

γ. 51. γίκη οἱ. ϱυ. 

Υ. 94, 8. λείπη Ὀρχομένων οτι. ᾿Οργομένου νο]εραι Εαἰκ. Ὄρ- 
Σομενὸν Ἰπθοια δρα Ίο8. λείπη τειίμπθὪς, Ὀϊπηπιαθ΄ Ίάῑι 

οπιθµάαγεναι Βλούοιπαμαας, 

γ. 96. οὖθαρ ἀἂρ. νο]θραι Όιμ. Ποείαο νεγε; ἀάθιι εχ]μ]ραί 
Φεηδόκον. 

ν. 07. ξεινοδόκον --- Εριῆος οὐ]ι. "Τριῆος ἀπγειήί Φοαβ. βογ-- 

Ρίυι α[ἴογεις ξεινοδόκου. Μοσιπι Μορ. Υ. Ὦ. αρ. ὙΠ]οίς, θάδοτῖ- 

Ῥδεγαί: , Τριῆος χθσία ειποπάαγῖι Ἀειεδίιβν 

γ. 99, «Ωρίων θὰ, ῃ. 
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ΝΛΟΝΝΟΥ 

εὖτε Φεῶν τριγόγοισιν ἄεξηθεῖσα γενέθλαις, 

εἰς τόκον αὐτοτέλεστον ἐμορφώθη χύσις οὕρων, 

αύλακα γυμφεύσασα τελεσσιγόχοιο ῥοείης, 

καὶ χΦονὸς ἄσπορον υἷα λαγὼν µαιώσατο Γαίης. 

οἵ τ ἔχον ἀγροιένων ξειγηδόκον οὖδας 4χαιῶν, 

«4ὐλίδα πετρήεσσαν, ἐδέθλιον ᾿Τοχεαίρης, 

χι Φεὰ ῥαρύμηνις ὀρεσσαύλῳ παρὰ βωμῷ 

δέκτο Φυηπολίην ψευδήµονος {φιγενείης, 

καὺ κεμᾶς οὐρεσίφοιτος ἀμεμφέι καίετο πυρσῷ, 

ἁρπαμένης φόθον εἴδος ἄληέος ᾿Γφιγεγείης, 

ἣν Ὀδυσεὺς ἑκόμισσε δολοπλόκος, ὡς 4γιλῆος 

ἐσσομένην πρὸ µόθοιο παρευνέτιν, ἔνθεν ἀκούευ 

4ὐλὶς ἄνυμφεύτοιο γαμοστόλος Ἰφιγενείης 

ὑλκάσι ὃ᾽ ᾿ργείων ἐπεσύρισε πομπὸς ἀήτης, 

ἄψοφα µαστίζων ἐχενηίδος ἄκρα γαλήνης, 

νεβροφόνῳ βασιλῆι φέρων παλινάγρετον αὔρην' 

κούρη ὃ ὀιμὲ μολοῦσα µετάρσιος ἐς γθόνα Ταύρω:, 

φοιμτὰ κακοξείνων ἐδιδάσκετο Φεσμὰ Λεβήτων, 

ἀνέρα δαιτρεύουσα":. καὶ ἀγδροφόνῳ παρὰ ῥωμῷ 

γνωτὸν ἁλυπτοίητον ἀνεζώγρησεν ᾿Ορέστην. 

Ποιωτῶν τόσος ἠλθεν ἀμετρήτων στόλος ἀνδρῶν, 
9 ’ ΤΝ ρω ς Π [4 , 

Τνδφην ἐπὶ δῆριν οµαρτησας Ὑμεναίῳ. 

Χ, 10ο. ε, Ῥγ. γενέθλης, Ῥτο απο Εα]κ, 1 οοπίθο. οτι] 

/εγέθλοις νεὶ γενέθλης, ημάς ροβίείας ἵπ εᾱ. αἲτ. οἱ αρ. Ἀλος. 

Ἱθείατ. ΤΓεγέθλαις Ίαια Ἠβοάοιη. 

ν. 1οά. εᾱ. ϱγ. οἳ τέκον, οιπειά. Εαλς. οἱ Οαπί. 

ν. 1οῦ. ἦχι εἰ. ϱτ. δἶπο κ. 

ν. 11. ο, αμ. ἀπεσύρισε ϱθς Θ6ΙΡΟΥΘΗΙ. 

ν. 110. ὑψὶ ἀεάπ Μος, 
ν. 117. δεσμὰ {εβήτων ϱᾱ. αἲί. οι ἈΤοδετο οἳ Γρίπο, αιᾶδί 

Ῥορι]ής αἳτ, 

ν. 111. Ἰνδώην 6ΠΙΗ88, 
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” , ω / ῃ 
Τοῦσι συνεστρατόὀωντο σοφῇ παρὰ «4ελφίδι πέτρη 
, ο. ς ’ «Ν 7 / 

᾿. ἀγχίποροι Φωκῆες ὑμήλυδες, οἳ Κυπαρίσσου 
-- 5) ,  Εγ2/Γ λ «/ 3 / 

εἶχον ἔδος γαΐίης, καὶ Ὑάμπολιν, Ίνπερ ἄκουω 
3 , ολ σσ μ κ «Δ Δ ο 

195 ᾽4ονίης ὑὸς οὖδας ἐπωνυμον, 3 περὶ μορφῆς 

αὐχένα γαῦρον ἄειρε, καὺ ἤρισε Τριτογενείη. 

οἵ τε λάχον Πυθῶνα, καὶ ἀμφίκρημνον ἀλωήν, 

Κρίσσαν ἀειδομένην , καὶ «αυλίδα, καὶ Πανοπῆα 
7 ) Β] π ” ή 

γείτονα Βάκχον ἔχοντες: ἐπεὶ δαφναῖος “πόλλων 
ω ολ 5 { { / 

179 κλῆρον ἕον ξυνωσε κασιγγήτῳ «{ιονυσῳ, 

ΤΠαρνησσὸν δικάρηνον. ἀγειρομένοισι δὲ λαοῖς 

Πυθιὰς ὀμφήεσσα Φεηγόρος ἔκλαγε πέτρη, 

καὺ τρίπος αὐτοβόητος: ἀσιγήτοιο δὲ πηγῇΏς 

Κασταλίης λάλον οἴδμα σοφῷ πάφλαζε ῥεέθρῳ. 

1ὅδ. Ῥύβοέων δὲ φάλαγγας ἐκόσμεον ἄσπιδιῶται 

παιδοκόµου Κορύβαντες ἀεξομένου 4ιονύσου, 
ει α ς οἳ Φρύγα κόλπον ἔχοντεο ὀρεσσιπόλῳ παρὰ “Ρείη, 
, / γήπιον εἰσέτι Ἠάκχον ἐκυκλώσαντο βοείαις, 
{ ΄ / ῴ . τόν ποτε, πορφυρέῳ πεκαλυμµένον οἴνοπυ πέπλῳ, 

1ο εὗρον ἐνὸ σκοπέλοις, κερόὀεν βρέφος, ἔνδα µιν Ίνω 

ἨΤύστιδυ παιδοκόµῳ παρεκάτῶετο, μητρὺ Ἀορίνθου. ϱ 

ο ---οω 

ν. 124. εἶγον ἔδος" καὶ }αίης "Τάμπ. ει. Ῥτο ἆπο Τα. καὶ 

γῆς 'Τ. 1ομῖαραι. Ν. Ὦ. αρ. οί, καὺ γαίαν 'Ἱ. αποά ἈΊοε. πο 
πηθ]έας φοπἱραᾳα, Ἐμαπι Ἠλοάοια. γαΐαν. ν.δ. ε. ϱν. ἡ περὶ, εᾱ. 

αἲ. ᾗρ ποβίταιη ἀθαῖί Εας. 

γ. 126. εἴρησε αἵἳ Τριτογενείη εἰ. ϱν. εππειὰ. Ταῖϊς. 

«ΝΕ 127. ἀμφίκριμνον εᾱ. ϱν. οπιοιᾶ. Εα]ῑς. 
γ. 198. Ἀρῖσαν ΟΠΙ1ΘΔ; Ίιοχ πανονῆα εᾱ. ϱε, ἐπιθμά. Εαὶκ, 

ν. 564. ξήνωσε θα. αΏ εοᾶ. οπιοηάαία. 

ν. 151. ἀγ. δὲ {4Πελφοῖς οΙ4ΜΘ5: αοδῖν. οομίθο Ου. 
ν. 195, τρύπος αὐδῖ,. αποά ταοῖῖο διαθιά, λος. Ῥοδί ἨΠοάοΠε, 

νε 137. Ἐονι, Φρύγα χῶμον ἔχ. 
Υ. 141. παρεκάθετο µ. Ἰκορύγθου εἰ, Ῥν. παρεκάθ. µ. Ικορίν- 

Όου εᾱ, αἷι, οἱ ἈΊο5. Βθεῖε {απιον επιεμά, Εαἰκ. 
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νο αν νοἳ 

ζει ΄ « Ε / ον κο Ἡ , 

οἳ τότε παντες ἵκανον ἀειδομένης ἀπὸ νήσου, 
1 {9 ΄ ᾽ τ ΄ 1 

Π]ουμνευς, εἱλιπόδης τε Μίμας , καὶ ὀρίδρομος "ακμων, 
/ 3 [ή ὀ ; τσ «/ / 

4αμγεύς τ᾽, Ψλκυθόος τε σακεςπύόλος , οἷς αμα ῥαΐνων, 
[ 3 , Ι 5 ΄ 

συγδροµος Ιδαίῳ, κορυθαιόλος ηλῦε Ἰελισσεύς, 
«/ 5 , / , 

οὓς ποτε δυσσεβίης κεκορυύμέγος ἄφρονι κέντρῳ, 
ο. ς κ. / Ἰ / { 

Σῶκος ἁλιζώνοιο πατηρ ποσφίσσατο πάτρης 
Ζ 8 « ς / 1 ’ εν Δ ; 

Ἄομβης ἕπτατόκου μετὰ µητέρος" οἳ δὲ φυγοττες, 

Άγωσσιον οὐδας ἴκοιτο" καὶ ἔμπαλιν ησαν ἀλῆται 
: 5 Ὃ - [ 

ἐς Φρυγίην Κρήτηῦεν, ἀπὸ Φρυγίης ἐς ᾿4θήνας, 
, ο. ς ά Σ/ 

ἀλλοδαποὺ γαετῆρες ὁμέστιοι, εἰσύκε Κέκροψφ 
ρω 3 αχ ’ / πο 

Σῶκον ἀπηλοίησε ἀἄἄίκης ποινήτορι χαλκῷ- 
. / αΑα /, λ [ή -” 

καὶ χὺόγα καλλείφαντες ἁλικλύστου ἸΤαραῦῶνος, 
/{ 3, .ᾗ 9 Ν . 2 / 1όστιμον ἔχνος ἔκαμψαν ἓς ἱερὸν οὐδας ᾿4βαντων, 

κοδε οὐ όριο ΡΜ Τη ουρητων προτέρων χΦόγιον γένος, οἷς µέλος αὐλῶτ, 
σ- , 3 ΄.. -- Δ « ω 

οἷς ῥίος εὐκελάδων ξιφέων κιύπος, οἷς τινὶ ῥυῦμῷ 
’ » /” Δ / / 

κύκλα ποδῶν µεμέλητο καὶ ἄσπιδόεσσα χορείη. 
. ’ { -ᾱ- Ρ] / τοῖσι συγεστρατόωχτο μαχήῆμογες υίες “4βάντων,. 

ει 3 { 3 / εν / 1/ οἳ Λάχον ὀφρυοεσσαν ᾿Ερέτριαν: οἳ λάχον ἄμφω, 
[ή Δ ο κά Ώ / 7 / 

(αἱ Ἀτυμα καὶ Κηουώον, ἀειδομέγης τε Ἀαρύστου 

ἕδρανα καὶ ἄΐου κοαγαὸν πέδον"' οἵ τ᾽ ἔχον 4κρην, 
3“’ . / .] / ο. 

«4κρην Κυµατὀεσσαν ἄσιγητοιο Ιεραιστοῦ, 
[ή 2 / .. ’ «’ καὶ Στήγα, καὶ Ἀοτύλαιον ἔδας, καὶ «Σιρίδος ἕδρην, 

/ / ο. ΄ ’ μή 

Ἰήαρμαρίου τε τένοντα , καὶ 2γυγίης πέδον «49ης. 
ο. / 1 ερ ς [ά σ η ’ 

τοῖς ἅμα λαὺς ἵκαιεν. ὁμόστολος, οἷς πέλε πατρη 

Χαλκὶς, ἀπισθοκόμων μητρόπτολις Γλλοπιήων. 

ν, 144. ὦὠκυθ. τ. Σακεσπάλος ΟἨΊΗ65, ΥΘΓΙΙΙ ἨΟΠΙΘΗ 1ΡΗΟΓΑΠΙΘ6. 

γ. 147. νοσφίσατο ΟΜΗΜΕΡ. 

γ. 161. 5. οἵ τ᾽ ἔχον ἄκρην “κρυν οὗλε. αἱ Ίος. ἘπιθμάανΙϊ ἴα- 

118 1 οοπίθοα, Εα]ς, 

Ὑ. 105. ἔδος οΠπθ8. ἈΝοπηίπα Στύγα, «Σιρίδος ἕδρ. εἲ Υ. 5. π. 

4ἴδης σαπα που ργαθοἠοείι, Ὑἱά, Οοπηπιθης. 
γ. 106, µηερόπολις οΠπἱ1θ5, Ελλοπιήων θὰ. ϱτ. 
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Ἡ , 1 ε{ ) ο ΄ 

ἑπτὰ μὲν. ' ἡγομόνες στρατὺν ὥπλισαν: ἀλλ᾽ ἕνα πάντες 

Φυμὸν ἔχον κατ ρηα" καὶ ἄστέρας αἴθοπι βωμῷ 
.. σ οω 3 / , 
ζωδιαμῆς ναετῆρας ἐμειλίξαντο πελεύθου, 
ων οο 3 ; Ε] / 3 ά δῆριν ἰσηρίθμοισιν ἐπιτρέψαντες ἀλήταις. 

- , - ’ Ε] / (ῤ 

Ἀεκροπίδας ὃ᾽ ἐκόρυσσε μύθων ἀκόρητος Ἐρεχθεύς, --- 

χρύσεον ἄγλαόπαιδος Ερεχθέος αἷμα κοµίζων, 
[ή ο- τόν ποτε πυρσοφύροιο κατὰ πτύχα ποαρΏενεῶνορ 

παρθένος αὐτολόγευτος ἀνέτρεφεν ἄρσενι μαζῷ 
{ π ου Αγ / Ἡ 

παιδοκὀµος Ἰ λαυκῶπις ἀνήροτος" αἰδομένη δὲ 
, [4 3 ψ .. ο] Ε) οω 

παρθενίω πήχυνεν ἄήδεὶι κοῦρον ἀγοστῷ, 
.. ε/ / { 

Ἡφαιστηίάδην, ὅτε δύεγαµος 4μφιγυήεις 
3 , , ' λ 3/ 9 / ἀλλούη φιλότητι γονὴν ἔσπειρεν ἄρούρης, 

λ 3 ΄. » / 3 λ 3 [ή Φερμὸν ἀκοντίζων αὐτόσσυτον ἀφρὺν Ἔρωτων. 
κ / Ξ ρ 

τοῖος ᾿4δηναίων στρατιῆς πρύµος ἠλθεν ᾿Ερεχθεύς, 
ῃ κά ε στ 

Σίφιον ἔχων συγάεθλον, ὁμόπτολιν ἡγεμονῆα: --- 
ει / ρα Γ / ερ! / 

οἳ λόάχον Οἰνώνης γόνιμον πέδον, οἵ τε καρήτων 
ῃ ” / Ε] / 

γείτονος Ὑμηττοῖο µελισσήεντας ἐναύλους, 
, 3 { ω 

παὶ τέμενος βαῷύδενδρον ἐλαιοκόμου Πήαραθῶνος" 
/ ” εν , 1 

οἵ τε πόλιν Ἰελεοῖο, καὶ οἳ λάχον ὅμμον ᾽4θήνης, 

ἀγχίαλον Ἠραύρωτα , πεγήριον Ιφιγεγείης, 

γ. 160. ξωσιακῆς εᾱ. Ῥν. θεά, Ἐαῑκ. ν. 5εα. δηρὸν --- ἐπι- 
σερέψαντες ἀχήταις οἡ. ϱε. τπιάο Έα]. οοπήεσῖτ δἥριν --- ἐπιτρέψ. 
ἀήταις, Οομίιδο οᾱ, αι. ἐπιοτρέφ. ἄήταις, αιοᾶ Μος. οὐάῑε, 
Έϊεειε Θοα]. ἀλήταις. 

ν. 171. χρὺσ. αἷμα ΦιιρεοιΙΙ οἱ κιιοουγνημί ἅρμα οἳ εἶμα; εοὰ 
γίά. Οοπιθηῖ. 

ν. 174. Ει6ὶ Ῥεν 96 Ἰίπειγα παρΏ. αὐτολόχευτος ἀῑοῖ Ῥοΐεςί, 

1ο ἴαπιθι ΔΝ. Ἐγδσϊίθιι Ροϊίας αὐτολόχευτον ἀϊσετο ἀεβοβαι; εἲ 

Ίοψι, ἀῑκίτ, 

Υ. 182. Ἐοτῖ, απίθ Ἠπιο ν. οκοῖἁ νγθυςας οἰσπιοάί: τοῖσιν ἔφω-- 
μάρτησαν ὁμήλνδες ἄσπιδιῶται, φπα]ὶ ἔογο ν. 05: Μον ρτο Οἱ- 

Ζώνης ἀεβεραι, Ῥπίο., Οἰνοίης γ. νε 568, νά, 0055. 
ν. 192. γείτονας Ο11Ε5. 
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καὶ δάπεδον Θορικοῖο, καὶ εὐώδιος αμίνη ὴ. 

-οἵ τ΄ ἔγον ἀγλαόπαιδος Ελευσωίην γὸ ύνα ἄποῦς, 

μυστιπόλοι παλάροιο καὶ εὐκάρποιο Φεαίνης, 

Ἰριπιολέμου γεγαῶτες ἀφ᾽ αἵματος, ὃς ποτε «4ποῦς 

δίφρον ἐχιδνήεντα δι Πέρος ἠνιοχεύων, 

στικτὰ φερεσταχύων ἐπεμάστιε γῶτα δρακόντωγ. 

καὶ πολὺς ἔνθα καὶ ἔνθα σιδήρεα τεύχεα πάλλων 

παισὶ κορυσσοµέχοισι γέρων ὥρεξεν ᾿4γαρνεύς. 

καὶ στίχες Ατθίδος ἠλθον ἐπήλυδες: ἐγρεμόθων δὲ 

σὺν δοοὺ, σὺν ξιφέεσσιν ἐπειγομένων ναετήθων, 

εἰς µόθον εὐπήληκες ἐβακχεύθησαν 9 ῆναι, 

ἑσσυμένων ὃ᾽ ἐς 4ρηα, λιμὴν ἤχησε Φαληρεύς" 

καὶ πολὺς, ἀγγέλλων προτέρην αὐτόχθοτνα φύτλην, 

χούσεος εὐπλέκτισι κόµαις ἐαφίγγετο τέττιξ. 

Πατρίδα γαῖαν ἔλειπε καὺ Αἰωκὺς, ὃν νόθος ὄρνις 

ἁρπαμένῃ σπέρµηνε μιγεὶς "ἠσωπίδι νύμφη, 

αἰετὸς, -«4ἰγίνης πτερύεις πύσις, ὑψιπέτης Ζεύς" 

ἔκ δὲ γάμου πεφάτιστο καὶ «ἰακός' ἔξοχα ὃδ᾽ ἄλλων 

χραισμ]σαι µεγέαινε κασιγγήτῳ «{ιονύσῳ. 

Μυρμιδύνων δὲ φάλαγγας ἐκόσμεεν ἴδμονι τέχνη, 

Υ. 1859. Ταλάρ. κ. ὐκάρπ. ο. αἲἲ. οι Ταϊβίπος τας ἱαπῳιᾶπα 
ΠΟΠΙΘΗ Ῥτορς. τοὐπωί οσα ο, Χ. Ὁ. αρ. Ἠλ]οίδ. .,1εϱο τα- 

λαοῖο., Τεσίο Εικίαιμίο εἳ Αρο]οᾶσνο. 

ν. 104. ἀρχανεὺς εἰ. ϱτ. επιειά. Ἐα]κ. 
ν. 105. επἠλυόιν εδ τε. Έα]. οοπάἰοίοραϊ ἐπήλιδες αι ἐπήλυδος: 

Ῥτίως τεοθρίῖ ἎΤος. εοβίἴαμ5 {σπιν οΗαιι 46 ἐπήλυδιν. Ῥτο ᾽ατόί- 
δος παπι 4τόίδες, 

γ. 108. Φαλιρεὺς εᾱ. ϱν. επιιὰ, Ἐαἷκς. 
γ. 200, ἀπλέκτῃσι κ. ΟΙ1165: εὐπλ. ἀθάι Ὑγαξοί. Ογ]ν. ΠΠ. 

Ρ. 15ο. μ 
γ. 201. ἀτθίδα γαἴαν ΟΠ1168. 5ἱ1θ 861181. 
ν. 202. ἁρπαμένη ΟΠΙΜΕΕ; Ργβθἰειθα σπέρµηνε Ἴλοδει. Υ. 5εᾷ. 

πτερόης εᾱ. ιτ. επιθιά. Ἔα]ις, φ 
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εἰ εν δρ { 5 ΄ 3 ; 
ο) πρὶν ἔσαν μύρμηκες, ἐφερπεύζοντες ἄρουρης, 

Δ / / οω 

ποσσὶ πολυσπερέεσσι µεμηλότες, εἰσύπεν αὐτῶν 

ἐκ χροὸς οὐτιδανοῖο χαμαιγενὲς εἶδος ἀμείψας, 
' 

φέρτερον εἰς δέµας ἄλλο µετέπλασεν ὑψιμέδων Ζευς, 
4 λ 3 / ὃν β. 3 / λ κ 

καὶ στρατὸὺς ἐῤλάστησεν ἐνόπλιος: ἑἐξαπίνης γὰρ 
Σλλ π α/ 9 3 / 3 1 Ε) / ώ ἀλλοφυὴς, ἄφθογγος, ἀπόσπορος ἐσμὸς ἀρούρης 

/ , [ή { .. 

εἰς βροτὸν αὐδήεντα δέµας μορφώσατο μύρμηξ. 
ο { Αἱ τά 5 Ἰ κλὲν ε) [ιά δὲ π. 

τῶν πρύµος «Αἰακὺὸς ἤθχεν' ἓν εὐτύκτῳ δὲ βοείη 
ο ’ 3, ρω Ζῆνα νύθον, σοφὸν ὄρνιν, ἐπέγραφε, σΏμα γενέθλης, 

; Ε) / , - 

φειδοµένοις ὀνύγεσσιν ἐλαφρίζοντα γυναῖκα. 
, 31 / 

καὶ ποταμὺς πυρίκαυτος ἔην σχεδόν: ἄγχυ δὲ κούρη, 
/{ ε) 3 

οἰκτρὰ κατηφιύωσα, καὶ εἰ πέλεν ἄπνους εἴκών, 
1) / / σω 

δόχμιον ὄμμα τίταινεν, ἅτε στενάχουσα τοκῖα, 
υ) ἀὰ ή 3 Δ το 

-4σωπὸν ῥαρύγουνον" ἔοικε δὲ τοῦτο βυῇδαι: 
ὶ Ε) Δ / ε/ αλ σω / 

καλὸν ἐμοὶ πύρες ἔδνον, ἐμὸν γενετῆρα δαµάσρας. 
/ ’ 

Ἄρηήτης ὃ᾽ ἠγεμόνευε πολυγλώσσων γαετήυων 

᾿Αστέριο δρωπὸν ἔχων δέµας: ἀμφύτερον δέ ριος, φαιδρωπὸν ἔχων δέµας: ἀμφότερον δέ, 
ω/ πιά / 3; 

ὕσσον ἔην ἑρόεις, τόσον ἄλκιμος" ὃν ποτε νύμφη, 
/ πα ιά Γα 

λυσαμένη ΙΗίνωὺ σαόφρογος ἅμμα κορείης, 
λ / ” ΄ σο Φαιστιὰς ᾿4νδρογένεια Κυδωναίη τέκεν εὐνῇ. 

[αν ή λ Δ 2, ς / λ ’  ῤ 

ος τοτε Λαῦν αγων ἕπατομπολιν ογοπι Βάαχῳ, 

[ 3 

γ. 3208. µεμυλότες εᾱ. ϱτ. επιμ. Ἐα]ις. 

γ. 317. πυρίκλαυτος θὰ. Ῥηίης, οπιειιά. Ἐαὶῑς. | ' 
γ. 318. κατηφιόωσα δειπέλεν ο. Ῥν. μπάθ δέει πέλεν εᾱ. αἷί. ϱ 

οοπ]θεί. Εαῑῑκ. ἨΝοδίγυι ἀεάῑι Ομ, ρτοβανίτ Ἠ[οφ. 

ν. 3321. καλὸν ἐμὸν ΟΠΙΠΘΒ, 
γ. 335. Ἀφρήτῃ ΟΠΙΗΘ8. ο}. 564. ἄμφότερα δέ οπιπθςδ: θπιεηάαν!ξ 

: Ἑποάοτα. 

«γ. 920. δαόφρονος θὰ, ϱχ, ππᾷο δαΐφοονος οοπ. Ἐακ. τοοβρίπι 
ἵπ θὰ, αἲί, οἱ α Μο. αἱ ἴ8πιοα ἵπ Θοα]ἱσονί οοπἱθο!, σαόφρ. ἵπ- 
εἰίμαραι. - 

γ. 326. Φαιστειὰς εᾱ, ϱτ. διπθιιά. Ἐα]ίς, 
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ἴκετο, κυδαίνων ἐμφύλιον αἷμα γενέθλης 
ς υο 

πατρὸς ἑοῦ: Σεμέλης γὰρ ἀγεψιὸς ἔπλετο Μίνως, 

25ο Κάδμου ξυνὰ γένεῦθλα": πολυσπερέες δὲ μαχηταὺ 
η ;  .ς ς ων « 

πάντες ἑγὺ σπευδοντι συνέζῥεον ἡγειονΏν, 
η λ σ Δ ἆς, ,ω . : εν δ 33 {ὐ 

οἳ αἲν απο Ἀνωσσοῖο, µαχηµογες, οἳ σπο «1ύμτου, 

Μιλήτου στρατιζσι συνήλυδες: οἷς ἅμα πολλοὺ 
[ή α [4 - 

ὑψιλόφου Γόρτυνος ἐθωρήσσοντο πολῖταν, 
Γ ιά ς , Δ ΄ ιά 

9255 καὶ νάσται Ευτίοιο, καὶ εὐκάρποιο «{υκάστου, 

πσι χθονὸς ᾽᾿Γδαίοιο 4ιὸς, καὶ ἐδέθλια Θήῤης, 
᾽ { [4 σ/ Δ , 

καὶ δάπεδον Κισόµοιο, καὶ ἄστεα καλὰ Ἰυταίουε 
” Σ - { , α, . 

τονος ἀπὸ Άρητης πρυμος Πλυῦεν" ἐρχομένῳ δὲ 

ῃ Ε) - ’ “.. » 

Φερμοτέραις όθτισι χεων μαντΊτιον αἴγλην, 

ιά ς, ς 3, Ρ] 

940 ᾿ἠστερίῳ σελάγιζεν ὑμώνυμος Ίρεος ἄστήρ, 
/ Ε) / { 9 Ο.Α. ; γίκης ἐσσομένης πρωτάγγελος" ἀλλ ἐνὶ χάρµη 

) ; 9 -- 3 9 η, ” / 
γιηΊησός, γουον οιστρον ση Σος ἕσχεν άρουρης, 

γηλής: οὔ, γὰρ ἔμελλεν ἰδεῖν μετὰ φύλοπιν ᾿Ινδῶν 
/ 3 / / 2/ ο το 

πάτριον ᾿{δαίης κορυθαιόλον ἄντρον ἐρίπνης ' 

245 ἀλλὰ βίον προβέβουλε λιπόπτολιν" ἀντὶ δὲ «4ίκτης 
ο κο ΄ ; , 

Άγώσσιος ἐν Σκυθίη µετανάστιος ἔσκε πολίτης, 
[ὁ [ο Ρα. 

καὶ πολιὸν Μίνωα καὶ 4νδρογένειαν ἑάσας 

ν. 42ο. ζυνὰ θὰ, Ῥγ. ααοᾶᾷ επιεμᾶ. ἵι εᾱ. αἰί. 

ν. 

γ. 

γ. 

γ. 

εοά. 

γ. 

351. εγὲ σπ. οτι. οιιεπὰ. Εαῑκ. Ρχοβ, Ἆπο». 

Έοτι. Ανωσσοῖο µαχήµογος. 

ο] Μιλητοῦς εἰ. Ῥν. ειπεν. ας, 

254, Τόρτινος εᾱ. ϱν. επιεπᾶ. Εαϊκ. ν. 5. ᾿Βύὐτροίο εδ. αἲ 

ειπεπά. 

306. χ9θόνα νωδαίοιο «4. οἁ τι. ιᾶε ΞεαΗρ. {9 ονὸς Ωδαίοιο, 

ιὠ 

1 λ 1» 

2 

Ἠθφοίο, απο 5εµδα; Εαἰκ. χθονὸς ᾿]δαίοισ, ααοά Ἀ]ορ. τεεερίτ, 

Ὕετεον ἵαπιθα, το Βίποσια Υθγδαι ἠήδα, γθ]αά: οἵ τ ἔχον --- 

ει καὶ χθόνα «{ικταίοιο «1., οοπίιιδα δι. Ἠἱά. ϱοτωπιθαῖί. 1ω Όνε 

ν. Όμα. γο]εραῖ εδ. Τάρβης. Ὑἱά. 0Ἠ58. 
ι ο 

γι 

244. γόθον ἄστρον απαίὲ τουίαγίί Οαμίθε. 

247. ἑάσσας ΟΠΕΣ. 

΄ 
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ή 1 ον αγ, Ῥ .. : 

ξειγοφόνων σοφὸς ἠλθεν ἐς ἔθνεα βάρβαρα Κόύλχων: 
, / ή ή 

᾽άστερίους ὃ᾽ ἐκάλεσσε, Καὶ ὦπασεν οὔνομα Κόλχοις 
” ’ - Δ { 4 [8 

Ἀρητικὸν, οἷς ξένα Φεσμὰ φύσιᾳ πὀρε" πωαιδοκόµου δέ 
ντ ο. Ἅ ὠ , 

πάτριον ᾽4μνισοῖο ῥόον Ἀρηταῖον ἑάσας, Β 
, αἱ / / ! 

αἰδομένοις στοµάτεσσι γὐύῶον πίε Φάσιδος ὕδωρ. 
σω -” αν) {ο .. 

ΜΙοῦνος ᾿ἄρισταῖος βραδὺς Πῖε, λοίσθιος ἄλλων, 
ω ./ / ς γι / 

ὕσσου γαῖαν ἔναιον ὁμούριον “Ελλάδι γαίη, 
» / / 

ὃς μέλιτος γλυκεροῖο πολυτρήτων ἀπὸ σίµβλων 
/ ω 3/ Δ 3 / 4 

αὐχένα γαῦρον ἄειρε, καὶ οἴνοχύτῳ «ιονύσῷ 
η 5 Μ, ') δέ ἐλ ὃ / ἤρισεν ἀπρήκτῳ µελιηδέος ἐλπίδι νίκης. 

, ’ «/ ρω ΄ 

ἀμφοτέροις ὃ᾽ ἐδίκαζον, Όσοι γαετῆρες Ὀλύμπου 
αι ο, ΄ « ’ , 

ἀλλὰ πάϊς Φοίῤοιο, φεύῤῥυτα χεύματα σίµβλων 
- , 9 , ο) π/ , 

ἀθανάτοις ὀρέγων, µελεηδέος η βροτε γέκης, 
«{ 9 υ ο ὰ ον ι ΄ 9 λί 

ὅτιι Θεοὶ παχὺ χεῦμα φιλοπτύρίοιο µελίσσης 
’ ’ σ ’ ςἡ γ/ 

δεξάµεγοι, κύρον ὀξὺν ἀτερπέος εἶχον ἐέρσης. 
Σ , ’ / 

καὶ κόρος ἦν µακάρων τρίτατον δέπας οὐδὲ τετάρτου 

κιργαµέγου γεύσαντο παλιγγόστοιο κυπέλλου, 

καὶ µάλα διυώωντες" ἀρυομένοιο δὲ Βάκχου 
”, ακο σ{ ω { [ή ’ 3 / 

ομβρῳ εὐρραῦ αμιγγι 2090ν τέρποχτες ἐέρσης, 
3 «/ 5 .’ ς { 4 2 

εἰς ὅλον Ίμαρ ἔπινον ἁλωοφύτου χύσιν οἴνου. , 

ν. 248. ξεινοφόνον εᾱ. Ῥν. 6πιθιιά, Εα]ῑς, 
Υ. 2490. ᾿ἀστερίους τ᾽ ἐκ. 6ἱ οὕνομα Κόλχων ΟΙΙΠ69; 5εᾷ {ογί, 

“4ερεβαπι Μόλχῳ. 

ν. 3δ1. εάσσας ΟΠΙΠ68. 

ν. 202. πεφάσιδος 64. ϱγ. αμάο περὶ Ὠάσ. οᾱ. αἷι. ο δομίθεῖ, 
Ἐαϊκ. Ὑοβδαανα αρρεά(τανϊ Όσα, ρχοβανίτ ἨΤοῬ. ία ατα Ἠλποάσια, 

γ. 250. λήδιος ἄλλων οΙ1ΠΘΑ: ουττοκίῖ Εα]κ. 

γ. 998. ἄμφοτέροις τ’ ἐδ. οΠ68. 

γ. 32605. µάλα διψῶντες θὰῑί. Ῥτο ἆπο Ἐαῑκ. µάλα περ δι. 
τεμίαραϊ, Ῥτοβαίις Ἰ]ορενο. «ιψώωντες Ίαπι Βλοάοια. 

γ. 2606. τέρποντας οὐ. ϱε. επιθιᾶι Εα]ῖς, 

ν. 267. ἅλωοφ. εᾱ. αἷι. εἰ Ἡλμοάοπι. 4ο Ίο. 96ἆ Γον, Ν. 5οι- 

ΡδΙϊ ἀλωφήτου χ. ο. εἰ. ΧΧ. 6. Αρποβοῖϊϊ ἴδπιει αἰίθτιιι Ώήπήθε, 
ὃ. Ερὶα, 
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Ὁ καὶ μεθύων γλυκὺν οἴνον ἐδάμβεεν ἄλλος ἐπ ἄλλῳ, 

ἐξ ἑτέρου ποθέων ἕτερον δέπας ἠδέι Βυμῷ, 

27ο 

275 

280 

2586 α 

εὐφροσύνην ἀκόρητον ἔχων Θελξίφρονος οἴνου. 

Ζεὺς δὲ πλιρκῤάμηής ἐδάμρεεν ἔργα ο 

δαιδαλέην τ᾽ ὠδῖνα φιλοσμήνου τοκετοῖο, 

δῶρον ᾿4ρισταίοιο" καὶ οἰνοχύτῳ «4ιονύσῳ 

ὥπασε Λυσιπόνοιο φέρων πρωτάγρια φίκης. 

ἔνθεν 4ρισταῖος βραδὺς ἠϊεν εἰς μόθον ᾿Ινδῶν, 

ὄψιμος εὐνήσας πρότερον χόλον ἅρπαγι νίκης, 

ἔνδιον “Ερμείαο λιπὼν ΚΝυλλήνιον ἕδρην. 

οὕπω γὰρ προτέρη Μεροπηδι νάσσατο νήσῳ, 

οὕπω ὃ᾽ ἀτμὺν ἔπαυσε πυρωδέα διψάδος ὥρης, 

Ζηνὸς ἀλεξικάκοιο φέρων φυσίζοον αὔρην, 

οὐδὲ σιδηρογίτων, δεδοκηµένος ἄστέρος αἴγλην, 
/ 9 Ω / / Σείριον αἴθαλόεντος ἀναστέλλων πυρετοῖο, 

Ε / ΄.. 4 3 ΄ / σο 

ἔγνυχιον πρηῦνε, τὸν εἰςέτι διψαλέον πῦο 

Φερμὸν ἀκογτίζοντα δι αἰθέρος αἴθοπυ λαιμῷ 
Αα / / σω ἄσῦμασι Λεπταλέοισι καταφύχουσιν ἀῆται" 

ἀλλ᾽ ἔτι ΠΠαῤῥασίης πέδον ὤκεεν" ἐρχομένῳ δὲ 
α κ / / 3 λ ’ 

λαύς ἐδωρήχθη ῥαλανηφάγος ᾽4ρκὰς ἄλητης, 

ν. 37ο. ἀκόρυτον θᾱ, Ῥτ. επιεπᾶ. Ἐα]κ, ἀπόρητον ἀεάῑι Ἄ[ος. 
ν. 274. Ε. φέρειν, 

γ. 279. μόχύθον Ινδ. ο. ϱτ. 6ιπθµά, Έα]. 
γ. 376. πρότερον ὅλον ἅρπαγα πέτρης 911165, ὈὨσα]ς. Τθηίαραϊ 

πρότερος μύλον 8ἱ1θ 8εµβι. Παβία, γογΗτ, φιαξὶ στόλον Ἠαμιετίῖ. 

Έναί εἴἶααι, ααὶ ἴεμίατει πρότερον χόλον ἅρπαχι µίτρης. νὶά. Οοπι-- 
πιθαίατ. {όλον οομΙ, Βλιοάοιι. 

γ. 278. προτέρη µεροπηΐδι οΠ1168, 
ν. 3δο, φυσίζωον εᾱ. Ῥχ. δισ, Εαῑῑκ. ν. 5. Ῥιαθεῖαϊ Σοτίβεδε 

αἰθέρος αἴγλ. 

ν. 206. ὤκεεν ΟΠΙΗΘ8. 

γ. 387. ἄλήτη ο. Ρε. οπιθάαίωσα ἵπ εᾱ, αἲι, εἰ ᾱ ἨΠοάοπι, 
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οἵ τ' εἴχον «{ασιῶνα, καὶ ἄλσεα καλά «Πυκαίου 
η -- Π Αα, ὀ Να» λ 

καὶ κραναὴν Ἐεύπφηλον , ἄειδομέγην τε πολίχνην 

Ῥίπην, καὶ Ὑτρατίην, καὺ ἸΜαντινέην, κἀὺ Εμίσπην 
ας , , 1 / / Δ ΄ (ί 

ΤΙαῤῥασίην τ΄ εὔδενδρον, ὅπη πέδον ἐσιὸ Φεαίγης - 
« μη ; ες ς . 
ἀστιβὲς ἀρχεγόνοιο λεχωιον εἰσέεν Ῥείης, 

905 

ὦοο 

ν. μ - ” { καὺ ὑύπεδον «Φενεοῖο, καὶ Ὀρχομενοῖο πὀληα, 
/ Ἀ ο” κα 

Ὀρχομενὸν πολύμηλον, ἐδέώλιον πιδανιων 
ο ο 3 5, , . ; ο’ 5 ή. ὰ 

οἵ τ ἔχον ᾿ρκαδίην, πὺλιν “4ρκάδος, ὃν ποτὲ µήτηρ 
ἳ αν 2 π ᾿ : - 

Ἱαλλιστὼ 4ὔ τίκτε' πατὴρ δέ κιν εἰς πόλον ἄσερων 
ο. /{ ΄ 

στηρίξας, ἐκάλεσσε χαλαζήεντα Βοώτην. 
ν ’ ΄ τόσσον ᾿4ρισταῖος στρατὸν ὤπλισεν 4ρκάδι λόγχη, 

Ε] ν Γ / ’ [ή 3 { , «. 

αγθράσι µαργαμένοις πομάδας πύνας εἰς μὐθον ἕλκων, 
; . , Π , 

τόν ποτε Κυρήνη. πεµαδυοσσύος ΄ἄρτεμις ἄλλη, 
κ , { 

Φοιβείη φιλότητι λεοντοφόνος τέκε νύμφη, 
.. { 

ὑππότε µιν «4ιβύη ψαμαθώδεῖ καλὸς ᾿άπόλλων 
α/ ' [ή ά τ] ; ἤγαγε, νυμφοπόμῳ µεταχάστιον ἅρπαγι. δίφρῳ» 

/ Ὕ/ { ο ἅ / / 

καί µιν ἔτι σπεύδοντα, λυτὼν µανταώδεα δάφνην, 

5οῦ αὐτὸς ἑαῖς παλάµησι πατὴρ Φώρηξεν πόλλων, 

παιδὲ δὲ τόξον ἔδωκε, καὶ ἥρμοσε χειρὺ ῥοείην 

ν. 998. «4ασιῤνα εᾱ. α]ι. οἳ Το. πιοκ  ἄλο, κ. Κυταίου ΟΠ1168, 
Έα]ς. ποῖαῖι, αλρὶ ἄσοτεα καλὰ Κιυταίου. Ψά, 0858, 

ν. 280. πολύχνην εἰ. ντ. ειιοπά, Εαἰκ, 

γ. 20ο. "Ἠνίοπιν εᾱ. ϱν. αἲ ου. οιιθιᾶ, γ. 564. ὅπη οΠ1θ8. 
γ. 305. Ὀρχμῆα τοχῆς εἰ. Ῥν. Ῥχο ἆπο Ὀρχομενοῖο τοκῆα «4, 

αἷι. οἱ Το. ο οομίος, Εαῑς, 

ν. 206. παλλίστῳ οὐ, ϱ. ειαειά. Ἐε]]ς. 
γ. 908. τόσσα -4ρ. οαὰ. αΏ εοᾶ, εμιοµά. 

Ὑ. 300, Ῥομάδος εᾱ, ϱν. ομιεπά, Το]ς, «Όαυ]ο αμῖο θοἱμθιιόάαχα 

ἀοχίᾶςθε ἀνδράσι µαρναμένους γ. κύνας ---.,, : 
ν. 502. 4ιῤόη οι. αιιοά επιεμαιία ἀείίι Ίος, ει αμίθα 

Ἠ]ιοάοτα, .. ας 

γ. 504. µαντ. «4{άφνην εἰ. «εουιιά. ου αι Τμρίπο εἰ ἨἼοςος. 

γ. 5900, Ῥοδἱ παιδὲ ρατΙου]άιι ομαπξ γα]σο; δαρρ]ονί! Γον, 

Το]. 1. Ἔ 
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«δαιδαλέην: γλαφυρὴν δὲ, καθιεµένην διὰ νώτου 
ϕ ΄ ω Γ.. / :ὠμαδίῳ τελαμῶνι, κατεκλήϊσσε φαρέτρην. 

'Τῷ δ᾽ ἔπι Σικελίηθεν ἐκηβόλος ἠλθεν ᾿χάτης, 

καί οἳ ἐφωμάρτησαν ὁμήλυδες ἀσπιδιῶται, 

Κιλλυρίων τ᾽, ᾿Ελύμων τε πολὺς στρατὸς, οἵ τε ΤΙαλίκων 

ἕδρανον ἀμφενέμοντο, καὶ οἳ Κατάνην παρὰ λίμνην 
; Β /- / 3) λ 5 , 

γείτονα Σειρήνων πόλιν ᾧκεον, ἂς ᾿4χελφῳ 
Τι [ή [. δό ; ή Ε] λ λέ 

ΠΠερψιχόρη ϱοδοεσσα ῥοοκραίρωγ ἆπο Λέκτρων 

216 

τίκτεν , ἀελλήεντι συναπτοµένη παρακοίτη " 
5 3 ο ὰ Ζ΄ / {ας ο και 

οἵ τ εἶχον Καμάριναν, ὃπη κελάδοντι ῥεέθρῳ 

“Ἔππαρις ἀστή ο ἐρεύγε αγκύλον ὕδωρ θις ἄστήριπτος ἐθεύγεται ἄγκυλον ύδωρ, 
ϱ/ ω/ μη 1/ / 

Ύβλης 9” ἱερὸν ἄστυ, καὶ οἳ σχεδὸν ῴκεον «άἴτνης, 
τ λ ω 3 μέν , 
χι πυρὸς κρητῆρες ὄγαπτομένης ἀπὸ πέτρης 

κ 5] α / οω 

Ψερμὸν ἀναβλύζουσι υφαυνίης σέλας εὐνῆς" 
ς/ 4 ος / ΜΜΕ) { ον 

οἵ τε δύµους ἐδάσαντο παρ ὀφρυόεντι Πελώρῳ, 
( ω ας, } / καὶ δάπεδον νησαῖον ἅλιῤῥοίζοιο Παχύναυ, 

, ς / «. 

παὶ Σικελὴν ᾿άρέθουσαν, ὕπῃ µετανάστιος ἕρπει, 

στέµµατι Πισαίφῳ κομόων, "Ίλφειὸς ἀλήτης, 
Ν/ 

πορύµευων ᾖ 
--ς. / ο Ἱ { 

αιὸν οἴδμα, καὺ ἄκροτατου ὃιᾶ πὀοντου 

ἕλκει δοῦλον Έρωπος ὑπέρτερον, ἄβρογον ὕδωρ, 

Φερμὺν ἔχων ψιχροῖο δι ὕδατος ἄπτόμενον πῦρ. 

ν. 5οο. "χαίτης ο ητ, επιεμᾶ, Τα]]ς. 
ψ. ὅ1ι. Κιλλυρίων, ηθφβεῖο, 4 δα 8. Ῥ]ατα, σας ἱομίατί 

Ροδδυπί, υίάε ἵπ 0Ἠ58, ἸΜοα Παλέγγῶν οπἼπθς, αιοά πημί ψίάεου 

χεοῖε 6Πιεμήαβ5θ. 

γ. 512. Ἐοτι. Κατάνην παράλιμνο»; πῖ πο θοῖ, οοηδίγαοιίο 
γειροσυπι Ἠἰπής θδί απιρίσαα, Ὑἱά. Οὐς». 

Υ. 516. ὤκεον Ο11168, τξ Υ. 216. ὅπη οἳ ὅι8. ὤκεον τιδας οἳ 

᾿χελώῳ. 
ν. 510. ἦχι εᾱ. ϱῃν. Νοθίαχα τοἰῖφαῖ, 

γ. 520. ὅπη ΟΠΙ1Θ8. 

Ἕ νι 507. ἁπτόμενον οᾱ. ϱτ. 

Ἱ 
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πι . { 

ον 5 ’ ’ 

τοῖς ἔπι Φαῦνος ἵκανε, πυρισφρήγιστον ἑάσας 

᾽Γταλίης τριλόφοιο πελωρίδα πέζαν ἐρίπνης, 

5ο τὸν βυθίῳ Ἀρογίωχν συναπτοµένη τέκε Δίρκη, ’ 

55ο 

24ο 

Π ”/ . λ 9: ύ ο αχ λ / η 4 

σύγγονος «4ἴήταο πολυύῦρογος, η παρα Λοχμη 
; { / / β 

ῴκεε πετραίοιο βαῦύσχια κύκλα µελάθρου. 
[ 

ν ὰ - 
Καὶ «4ίῤυες στρατόωντο, παρ ἑσπέριον κλίμα γαίης 

πώ ου ΄ 3 / ὠ/ Κάδ 

ὄγχινεφἢὴ παΐοντες ἄλήμονος ἄστεα Κάδμου. 

κεῖθι γὰρ ἀντυπόρων ἀνέμων πεφορηµένος αὔραις, 
, 3 . |) ’ { 

εἰς χρόνον ᾧκεε Κάδμος, ἔχων Σιθωνίδα νύκφην 
/ ς : ε) 9 / ο ὃ λ ο. 

σύμπλοον, -ἁρμογίην, ἔτι παρθένον, 9 διά μορφὴν 
{ «/ [ή 

γείτονας ἀντιβίους πολεμητύκος ὥπλισε φήκη, 
σ- 5 / α ς υ 

ἣν «Χάριν ἣν ὀνόμηνε «ίβυς στρατός" ἁβροτέρη γὰρ 
1 / / 3/ 

Πιστονὶς ἐβλάστησεν ἐπιγδογίη Χάρις ἄλλη, 
ο / { Ἅ Κα τω ον 

τῆς ἄπο καὶ «Πιῤύης Χαρίτων λόφος: ἧς ἐπὶ μορφῇ 
ς ΄ / 1/ ” 

ἅρπαγος ὑσμίνης δεδοιηιένος ἄφρονι κέντρῳ, 
’ {. / 3/ 

φρικτὸς ἐρωμανέων ἐκορύσσετο βάρβαρος ρης, 
{ Δ - / 

λαὺς ἐρημογόμος Ἰήαυρούσιος. ἀλλὰ τινάσσων 

χερσὶ γυναιµανέεσσι «4ιῤυστίδος ἔγχος ᾿4θήνης, 
ας, 

ν. 528.. εάσσας ΟΠΙΗΘΡ. 
ν. Όλο. Ίπαλ, τελόφοιο θᾱ. ϱν, ἀπάθ Ποδίτυπι ο[[οοιε Έα], 5ο 

Ου, {εμίαραϊ «Σικελίης τριλόφοιο Ἠελωρίδα π. Ῥαιαβαπα αΠαπα- 
4ο: -αιαΐης τοιλόφ. πελωρίδα π. ἐρ. Υἱά. Οοπιπιθηῖ. 

γ. 96ο, ῥυθίαν οι. διασμᾶ. Εας, Ῥχου. Ἠορ, 

ΕΥ. 905, ὤκεε ὀ111Θ8. 
ν. 500. Πιθωνίδα ν. οᾶξ. ιπειάαγίῖ Ἐα]Ις, πιθοπι γουθρᾶϊ Ἠ]ο8. 

Ῥαμ]ο απῖο ὤκεε γιο, 
ν. 507. σύμπλοκον 911168. 

Ὅκ Ν. 900. ἣν «Χαρίτην ὀνόμηνε «4ἱβης στρ. οτι. Ταοῖίο ἴαπιθ 
Μο». «4ΐβυς ἀθάῖι ροδε Ἠλοάσμι, Τπ Βπθ γ. ἁβροτέρα εἰ. ϱν. 
επθιᾶ, Γα]ῖς, ἳ αὺν 

ν. 541. ἧς ἔτι ΟΠ1ΠΟΒ 916 5οἩδας οπιεπθαγ{ί Ίαιι Β]λοάσιη, 
α. ἅρπαγος “Ῥομίνης εᾱ. αἲι. οι 1μιβίπο θἱ 3105, ποια. Ἠιε]ίας, 

γ. 544. ἐρηµογόμων ΟΙ11Θ8. 

1.945, χερσὶ χαμαιγενέεσσι πιιῖδΗ9 ολ1105. 
η: 2 

κ. 
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4 ΄ { “.. / "ἁρμονίης πολέμιζε, προασπίζων παρακοίτης, 
α. «Οδ / ’ φ 

ἑσπερίων ὃ᾽ ἐφόβησεν ὅλον γένος «4ἰθιοπήων 
1 δν , η) 3/ .. 1 ΄ 

σὺν 4{ν δωρηχδέντι, συν “4ρεῖ, καὶ Κυθερείη. 

κεῖθι καὶ, ὡς ἐγέπουσι, παρὰ Τριτωνίδι λίμνη 
’ 4 / 

ὧδο ᾽Μομονίη παρέλεμτο ῥοδώπιδι Κάδμος ἀλήτης: 
.. , / 9 

Ἱύμφαι ὃ᾽ Ἑσπερίδες µέλος ἔπλεκον, ὧν ἀπὸ κήπων 
κπυύ - μ. δε: ἡ νι πει ο ξ 4 ω 

ύπρις ὁμοῦ καὶ Ἔρωτες ἐκόσμεον εὔγαμον εὐνήν, 
Γ Ε) , 

χουσείην Φαλάμοισιν ἐπικρεμάσαντες ὀπώρην, 
’ «’ ση} 5] ’ Ξ .] ν / 

νύμφης ἔδγον ἔρωτος ἐπόάξιον, ης ἀπὸ φύλλων 
΄ λ .. ’ ρω 355 ᾽ἁρμογίη Ἰαὶ Κάδμος ἐχεκτεάνῳ παρὰ παστῷ 

- 3 / ’ 

βόστρυχον ἀφγειοῖσιν ἐμιτρώσαντο πορύμβοις 
9 ὰ ευ / λ ς ’ ’ ΄ 5 

ἀντὶ ῥόδου γαµίοιο" καὶ ἄβροτέρη πέλε νύμφη, 
{ ρω ρ / ’ Β 

χρύσεα δῶρα φέρουσα, γέρας χρυσέης φροδίτης. 

καὶ µέλος ἄστραίης κιθάρης ἐπίκωμον ἐγείψας, 
” { ενω ’ πω 

36ο µητροπάτωρ σφαιρηδὸν ἑῷ ῥητάρμονι ταρσῷ 
λα ; ’ , 

οὐρανὸν ἀμφελέλιζε «4ίβυς κυρτούμενος ἄτλας, 
Δ έλ - ς ζ -] ελ(ζ. , ω καὶ µέλος ἁρμονίης ἐμελίζετο γείτονι φωνῇ. 

η / εσω {”,. ; 

καὶ ζυγίης φιλότητος ἑῆς μνηµήία νύμφης, 
ο” ο. Ἱ / , 7- / 

δῶκε ποδῶν ἐπίβαῦρα «4ιῤυστίδι ἰκάδµος ἀρούρη, 

5605 δωµήσας πολίων ἑκατοντάδα" δῶκε ὃ᾽ ἑκάστη 

ν. 5460. πτολέμιζε νι]ρο. 
ν. 548. χωορηχύέντι εἆ, ϱρτ. επιθηάαν. Ἐο]ς. 

γ. 201. Λέχος ἔπλεκον, πεεοἰόο πε ἸἼορδεγ. ιν Ππβ νοῖ». κηπῷ 

οὐ. ϱτ. το «πο Εα]κ, κήπου, αι κήπων Ῥτοροπεβαί: Ῥοβίοτίιιδ 

εᾱ. αἲτ, εἰ ἎΤως, 

ν. 504. γίµφης ὃ᾽ ἔδν. --- ἡ ῥ' ἀπὸ φ. ΟΠΙΗΘ8. ᾿ . 
/ 

γ. 20δ. 2ρισης ΟΠΙΗΘ8. 

ν. 550. ᾿Αστραίης οᾱ. αἷτ. οτι Ταμίπο εἰ ἌἼο. Μος ἐπὶ κῶμον 

οἵηπΠες. {οτίαςςο τεοῖες ποβίτιπα ἀθαάτι Ὀεα]. 

ν. 501. κυρτ. ἄρτας εᾱ, Ῥτ. επιεπᾶ, Εα]κ. εἰ Οαπί. 
ν. 202, ᾽ἁρμονίης εᾱ. αἷι. Τωιν. ΝΤος. 
ν. 564, επὶ βάθρα εὔΐμ. Ἀοείαπι ε εοπίες. ΕαΠκεηρητρά εἰ- 

Ίαπι ἨΤος. Ἰαβεῖ. 
γ. 500. αἰκανιοτάδα --- δεκάστῃ εᾱ. Ρε, επι. Έα. εἲ Οαμ1. 
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, . ς / , 
δύςβατα λαϊνέοις ὑψούμενα τείχεα πύργοις. 

κείνου μγῆστιν ἔχοντες ἐπεστρατόωντο µαχηταί, 

µαργαμένου Ώρομίοιο προασπιστῆρες Ενυοῦς, 

τικτοµένης ναίόντες ἐδέθλια γείτονα Μήνης, 
{ ..- εἰ 

Ό7ο καὶ «4ιὸς ᾿σβύσταο µεσημβρίζοντας ἐναύλους, 
{ / «/{ ἳ / 1/ 

µαντιπολου κερὀεντος, ὅπη ποτὲ πολλάκις Ίμμων, 

ἀρνειοῦ τριέλικτον ἔχων ἴνδαλμα κεραίης, 

ὀμφαίοις στομάτεσσιν ἐδέσπισεν, ἑσπέριος ζεύς. 
5, κκ { / «9 ο, οἵ τε ῥόον «Ἀρεμέταο, καὶ οἳ παρὰ ἸΚίνυφος ὕδωρ 

375 ᾧκεον ἀζαλέης ψαμαθώδεα πέζαν ἀρούρης, 

Αὐσχῖσαι, Ἰάβαλές τε συνήλυδες, οὓς πλέον ἄλλων 
3/ .. / ;; ... 1η 3 4 
«4ρεῦ τερποµενους Ζεφυρηϊος ἔτρεφεν ἄγκωγ. 

τύσαος λαὺς ἔην ἑκαιόμπολιο. ἐρχομένης δὲ 

πληδύος ἡγεμόνευε Ἀρωαταιγόνος, ὃν ποτε κούρη 
, - ’ 1 ου ο 

ὤδο ᾽γχιρόη Ἄρεμέταο, παρά πΛλαταμῶνα τοκῇος, 

Ἰμύλλου κουφοχόοιο μινυνθαδίῃ τέκεν εὐνῆ, 

γυμφίον. ἀγκὰς ἔχουσα Φεημάχον, οὗ ποτὲ καρποὺς 

ἄσθματι διψαλέῳ Νότος ἔφλεγε, δερμὸς ἀήτης. 
κ «Ά «λ / , 3/ ὃν αὐτὰρ Ὁ Δωρήσσων κορυθαίολον θεα νηῶν, 

585 φαύμαχον ἐσμὸν ἄγειρεν, ὅπως ποιγήτορυ Φεσμῷ µαχον εσμὸν ἄγειρεν, ὅπως πονγήτορ μὰ 
ὸ / / 3 ’ . ; Περίοις ἀνέμοισιν ἄναστήσειεν Ἔγυω, 
ες, ο ευ { 2/ Δ [ά 

ἱέμενος κτεῖναι φλογερὺν ἸΝότον' ὄγχι δὲ νήσου 

παπυκ- ο 

ν. 200. τήηκοµένης --- Π{ήνης νο]αῖι Ττῇ]ον. ΌμαῬ. Ρ. 9. ῬΜεπαια 

{πδι]αια ἱμίο]ήρους: Ἰάεπι Βοεϊατίππι αἰθομένης Ἰοβίθο χείονί. 

Χο Ίομρο αἰία ἵ Οομεμῖ. ἀοοευίπιας, 

ν. ὅτι. ὅπη Οι188. 
ν. ὅγ2. ᾿λφειοῦ τριέλ. 11169, Ἱερίάρ, 

Υ, 75. ὤκεον Ο11Η65. 
ν. 576. αὐχῆται Βάκαλές τε γιήδι5 Ο1165. Ὑἱά, ΟΟΙΠΙΙΘΙΞ, 
γ. 577. ἔστρεφεν οαΐτι,. ΊΜεοιιι λΊοβες, εἰ απίέα Ἠ]ιοάσιι, 
ν. Όδά, ἀρτὰρ εᾱ. ϱν. επι. ας, 

γ. 586, ὅπη οπιπε. ἘιθιάανΙ ἷαπι Β]λοάομι, 



δα) Γ ΓΝΟΝΝΟΤ 

. ἱολίης στόλος ἠλῦε σακέςπαλος" ἀλλὰ µαγέντος 

ἀγδρὺς , ἄποντιστῆρες σελλήεντι κυδοιμῷ 
ς / τσ ω 

79ο ὀλκάδα µαστίζοντες, ἐδωρηγθησαν ἀῆταν, 
{ ιά 3; 

συμφερτὴν δογέοντες ἐρηγόνα σύυμπγουν αὔοην, 
{ - Γλ / 

καὺ στρατιήν καὶ βύλλον ἐτυμβεύσαντο ὕΨαλάσση. 
ων λ ο, πε » οὉω Θρτηώίης δὲ Σάμοιο συγέρύεον ἀσπιδιῶται, 

μοίρανος οὓς προίαλλε, βαθυσµήοιγγος ὑπήγης οιρανος ους προν ᾿ µη. υπηγης 
- / , τά ΄ 

795 "᾿Ἠμοθίων ῥαρύγουνος ἔχων γιογώδεα χαίτην, 
΄ 3 { «, » } 

Τιτήνων μελέεσσιν ἐοικότας, οἵ τ ἔχον ἄμφω,. 
3 πι] / ΄ 

ἀγχίαλον ἸΠύρμηκα καὶ ἀνθεμύειτα Σαώκην, 
αἱ 9 όν κ: { 1 ὐλεί ΄ ἀ ) ῄ χθόνα Ἰεσμερίοιο, καὶ εὐλείμωνος ὄεουρης 
./ ’ ’ 6 ΄ ιά 

ἄλσεα Φυσιάδαο, κατάσκια δεγδράδι λόχκη, 
, ; 2” , 

ἄοο καὶ ζαθέην Ζηήρυγῦον ἀκοιμήτων Κορυῤάντωϐ, 
΄ Ὀ } κά ς ῃ ; 

Ἀτίσμα φατιζοµένης Περσηέδος, οπποῦι κούφης 
“ 1“. / / µυστιπόλων δαΐδων Διασωδεές εἶσιν ἐρίπναι 

οἳ λ 2 ; ωχ ος ολ ἴδ ο ο , 
ἵ τε πολυγλωχιγος ὑπὸ κρηπῖδος ἄρούρης 

{ / 5 / ΄ 

Ἄρωτιον ἀμφενέμοντο, καὶ ἃς ὑπὸ γείτογυ πόντῳ 
3 Δ 4οῦ ᾿4τραπιτοὺς βυθίοιο ἸΠοσειδάωγος ἀπούω. 

/ Ὁ ΄ 5. [. ΄. 3 ιά Ν 

τόσσαι μὲν οτίγες ἠλῷον ὁμήλυδες: ἀρχεγόνου δὲ 
3 , 3 » ’ Ἠλέκτρης ὑαόφιλον ἐπιστώσαντο γεγέθλην. 

-- λ ς Π / 3 , .. 

κεῖθι γὰρ “ἁρμοτίην, γέτος αἰθέρος, αἷμα ΦΔαλάσσης, 
”/ - 3 ον ; 

Ἔρης, Ζεὺς, Κυθέρεια, Φεῶν χραισµήτορι, Κάδμῳ 
, μα) 2ο. , οφ 

41ο κουριδίην ἄπαεδγον ἐδωρήσαντο γυναῖκα. 
. , Ἶ Ε) / έ 

τοῖσι πορυσσομέτοισι σὺν εὐθυρσω 4ἄιογυσῳ, 
- 

- 

ν. 59δ. «4ἱολιὴς στ. εἆ. ϱιή οιηθιᾶ, Εα]κ, 
ν. 501. ἄρας γόνα σ. εί, οπιορᾷ. Ἔαλκ. Ῥχοβ. Ἀ1ο8, 

ν. 207. Ἀοιπηῖπα Ἴοσοταπι «αμιοϊηγαςϊας 4ο Ἠϊο 5οα ΠΩ, κ η) 

«παπα «αμ αἳπῖ ἵπσαῖα, ποπ ατα ἀο[μίγαο απθπη. Οοπίθοίαγαθ 11ο 

ἀθειοῖ. Ῥ]ηνα νιά. τι οτε Ε, 

ν. 400. ἀτραπιτοῦς ο. Ῥι. Ῥμϊο, Ίος νοςαβ, πι ΠΟΒΙΘΗ: ΡΤΟΡΥ, 

Τϊςο αΏτςςο, 

χ. 4ο7. επισώσαντο ο1ἨΠ65: ντιπ νά Ῥεε]ῖς. 



4ΙΟΝΥΣΙΗΚ.ΟΝ 2Γ. «ΣΤΗ. 
2 
"Ἠλέκτρης ἀνέτελλε δι αἰθέρος ἕβδομος ἀστήρ, 

ον ς νο Ε οτε 2 ὰ τα 
δεξιὸν ὑαμίνης σηµμιήϊίον: ἀμφὺ δὲ νίκη 

.. υ .) ’ Π]ληϊάδων κελάδησε ῥοῇς ἀντίθρρος ἠχώ, 
' ων κοὶ ’ / / 

415 γνωτῆς αμα φέροττι γαριζομένη «4ιογύσῳ, 
ου { Λ.. ς 3 

καὶ στρατιῇ πιὀρε «Φάρσος ὑμοίώὼν. ἐρχομέτων δὲ 
’ 1/ ΄ 7/ 

Ἓθγυρος ἠγεμόνευεν, ἐς “ἄφεα δεύτερος «ἄρης, - 
ση 3/ { 

ἼΏγυρος ὑψιωάρηνος, ἔχων ἴνδαλμα 1 υγάντων. 
σω Δ α/ 14 ια, , [ή 

τοῦ μὲν ἔην ἄγναμπτον ὅλον δέµας' ἓκ δὲ παρήνου, 
ώ εμ 3 ’ 

420 αὐχενίου τε τένοντος ὀπισθοκόμων ἐπὺ νώτων 
9 » -” Ε / ος ἰσοφαγεῖς πλοκαμῖδες ἀκανθοφόροισιν ἐχίνοις 
αλλες 3 / ./ { 3 - λ Δ 

ἔρρεον, ἰξύος ἄχρι κατήλυδες' εἴχε δὲ δειρὴν 

μηκεδανὴν, περίµετρον, ὁμοίῖον αὐχένι πέτρης, 

βάρβαρον ἠθος ἔχων πατρωϊον. οὖδέ τις αυτοῦ 

495 φέρτερος ἄλλος ἴκανεν ἑωϊον ἐς μον ᾿Γνδῶν 
[ή ; ασ σ/ ΄ 

γόσφι «4ιωνυσοιο: καὶ ΟΩΚιΟΝ ὦὤμοσε Νίκην, 
{ οω ο πω Α) / 

᾿Γνδῴην χθόνα πᾶσαν ἑῷ δορὲ μοῦνος ὀλέσσαι. 
΄ 

2” { Ν ΄ νΡ 

λαἱ Φρασὺς υἱός 4ρηος, ἕὴν Πίμπλειαν ἑάσας, 
΄ .” - σ./ ιά 

Ἠιστονίης Οἵαγρος ἐκώμασεν ἄστρον ἀρούρης, 

43ο Ὀρφέα καλλείψας ἐπὶ γούνασι Καλλιοπείης, 
/ ’ 3 ω 

νήπιον, ἀρτιχύτῳ μεμελημένον εἰςέτι µαζῷ. 
.ρ πι ΄. Π [, 

Λυπριάδας δὲ φάλαγγας ἐκόσμεε Ίίτρος ἄγήνωρ, 
/ 3 { εὐχαίτης τε «{άπηῦος: ἐθωρήσσονιο δὲ πολλοί, 

« 3 τ; ’ τα, ασ; { 

οἵ τ᾽ ἔλαχον Σφήκειάν, ἁλίκτυπον ἄντυγα νήσου, 
΄ ..ς .. / ο / 

465 Ἀύπρον, ἐὐπτερύγων Θεοδέγμονα γῆσον Ἔθωώτων, 

γ. 421. ἐχίνου θᾱ. ϱν. θιιεμά, Ἐας, 
γ. 427. ᾿Γνδώην χΙΥΒΙΙΦ ΟΠΙΗΘΡ, 
γ. 428. ἑάσσας να]ρο. 

γ. 45ο. Α]ῑάς {. φοἸρείβεοι ἀστὸς ἀρούρης, 
ν. 451. ἀρτιχύτον., δίο ἌΊορου. ) 

γ. 453. Κυπριάδος τε φ. ΟΙΗΠΕΒ. 
ν. 454, Σφήκειας ἅλ, ΟΙΠΙΞΦ, ΡθδδίΠ18, 



396 ΟΛ ΝΥΝ ορ” 

; 3 ; , ος 4 
ἌἈύπριδος αὐτογόνοιο φερώνυµον, ἧς ποτὲ Κύπρου 
3/ ή ’ . 

ακρα περιγράψας βυθίη γλωχῖνυ τριαίνης, 
5 «οὶ ὀλον δ . - / ’ Ὃα / 
ἰσοφνεῖ θε) φῖγι τυπον τοργωσατο ἸἈηοευς. 
[4 ΄ 1 ; /.ς 3/ / Ἀ 

Οπποτε γάρ γονοεσσα, κατάόρυτος ἄρσενι λύθρῳ, 

Οὐρανίη µό λεγωΐον ὄφρὸν ἐέ ϱανί µορφωσε Λλεχωΐον ἄφρον ἐέρση, 
ιά λ ν 3η 3 π 

και Παφίην ὠδινε, Ἀεραστίδος εἲς γδότα Κύπρου, 
Ὢ/ Δ ῃ ς ἃ 3 ῃ / 
ἔμφροχα Φυμὸν ἔχων, ὑπὲρ οἵδματος ἔτρεχε δελφίς, 
4 / ΄ 3 5. 5. / 

ἑξομένην λοφίησιν ἐλαφρίζων ᾿4ποοδίτην. 
ε/ 3 α) ς ο οἵ τ ἔχον Ὑλάταο πέδον, καὶ ἐδέθλια Σηστοῦ, 

/ ΄ καὶ Ταάμασον, καὶ Τέμβρον, Ερύσθειάν τε πολίχνη», 
[ή [4 

καὶ τέμενος ῥαῦ ύδειδρον ὀρεσσαύλοιο Πανάκρου. 
9 Δ π/ , [ά 

ἓκ δὲ Σόλων κεκόρυστο πολὺς στρατὸς, ἐκ δὲ «{απήδων, 
«/ [α] 3 ή κ: οο 

ὕστερον Ἡν ἐκάλεσσαν ὁμώνυμον ἠγεμονῇῆος, 
εἰ [ιά λ 3/ / Ν ωο 

ὃς τύτε λαὺν ἄγειρεν, ἐν εὐθύρσῳ δὲ κυδοιμῷ 
{ α η ... η 3/ ω ’ κατύανε. καὺ ατερέΐστο, καὶ οὔνομα λεῖπε πολίταις. 

ε/ / , Ε] ; ου 

οὗ τε πόλιν Κινύρειαν, ἐπώνυμον εἰσέτι πετρῶν 
Ε) ; ’ ῃ «’ 

ἄρχεγόνου Ἀινύραο, καὶ Οὐρανίης πέδον ἕδρης, 
ε] / σω 3 ; ε/ , 

αἲ Θερίου κεγεῶνος ἐπώνυμον,, ὅττι πολίτας 
-, .] / ; / μα 

ἔτρεφεν ἀστράπτονγτας ἐπουραχίων τυπον ἄστρων: 

ν. 426. Κύποῳ 1μ [πο Υ. ΟΠΊΠΘΒ, 

ν. 44ο. Οὐρανίῃ εέρση ο 1τ. εμιοπᾶ, Ἐαῑῑς. Ῥτοβ. ἨΤο8. 
ν. 441. κεραστάδος ΟΠ1165. Ὠθάί, σφαοά τεοερίαπι οί, ΠΟΠΙΘΗ 

Ῥτορηήσπ, 
ν. 444, οἵ τ) ἔχον ὑδατόεν τε πἑδ. οπιπες «ἴπθ 56Η51, Ἐπιεμάα- 

ἨΟπεΙη ΡτοβαΡίε Οοιηππεπί. ο ποπῖπο Φηστοῦ Ἠοει ἀπβίίατε, 

ν. 44δ. Ερυθραίην τε πολίχνην νι]βο, {οτίαδδε ἨΟΝ ΡΤΟΙΙΙΘ 

τηα]ε. ΝΙά. ΟἨΡ55. 

ν. 440, Πανάρκτου 9Π1168, ἘμποπάανΙί Ἑεγκε]. αἆ Βιερῃ, ΒΥ2. 
ν. Πάνακρα. 

ν. 447. Εοτϊ. 4απήθου. 
γ. 452, οὐθανίης εᾱ. αἲτ. ἸωαβίΗ, οἱ Νορ, Ἠοπιοπ Ῥτοργ. οΏδει- 

ταηῖρς. 
Υ. 4δ4, ἕἔστρεφεν νυὶσο. Έπα, Ἡ]λοάοιπαπβ, 

κά - 



κ. 

1.5 

46ο 

46ο 

(410ΟΝΥΣΓΙΓάΙΚΟΝ ΤΓΓ. Χ], 297 

οἵ τ εἴχον Ἀραπάσειαν, ἁλιστεφὲς οὖδας ἀρούρης, 

μαὶ Πάφον, ἁβροκόμων στεφαγηφόρον ὅομον Ερώτων, 

ἐξ ὑδάτων ἐπίβαὂρον ἄνερχομένης “φροδίτης, 

ἦχι Θαλασσιγύνου Παφίης νυμφήϊῖον ὕδωρ, 

Σάτραχος ἑμερόεις», ὅθι πολλάκις οἶδμα λαβοῦσα, 

Ἀύπρις ἄνεχλαίνωσε λελουμένον υἷέα ΛΤύῤῥης: 

καὺ πόλιν ἀρχεγόνου ποτὲ ΠΠερσέος, ᾧ ποτὲ ᾿ΤΓεῦκρος, 

καλλείψας Σαλαμῖνα, χολωομένου Τελαμῶνος, 

ὁπλοτέρην πύργωσεν ἀειδομένην Σαλαμῖνα. 

Αυδῶν ὃ᾽ ἀβθὺς όμιλος ἐπέρῥεεν, οἵ τ ἔχον ἄμφω, 

Κίμψον ἐὐψήφιδα καὶ ὀφρυόεσσαν ᾿Γτώνην, 

οἵ τε Τορήβιον εὐρὺ, καὶ οἳ Πλούτοιο τιΘ ἧνας 

Σάρδιας εὐώδινας, ὁμήλικας ᾿Ηριγενείης : 

καὶ χθόνα Ἠακχείην σταφυληκόµον, ἡχέ τε κοῦρος 

ἄμπελόεις «4ιόνυσος, ἔχων δέπας ἔμπλεον οἴνου, 

᾿Ῥείη πρῶτα κέρασσε, πόλιν ὃδ ὀνόμηνε Ἰεράσσας" 

καὶ σκοπιὰς Οωφοῖο, καὶ οἳ ῥόον ἔλλαχον Ἔρμου, 

ὑδατόεν τε Μέταλλον, ὅπη ΤΠακτώλιον ἰλὺν 
-. λ] ε) [ή 32 ’ ὠ1/ 3 / 

ξανθὸς ἀποπτύων ἀμαρύσσεται ὄλβος ἐέρσης. 
- 

γ. 455, Ἱερεμάσειαν ΟΠ10. ἍἸἈοβίππα 68 Ῥτο «Καρπάσειαν. 
οκ οομήοί ροΐεται οὔθαρ ἂρ. 

Υ. 457. ἐπὶ βώθρον ΟΙ1185; οπιομάαγίτ Θοα]1ρ. γ. εοα. ἦχι 
οἆ. ϱν.) 

Π.Ν. 400. Φέστραχος ΟΙΠΗ66, γθτιιή ΗΟΠΙΟΙ {σηογαιίθς, 

γ. 461. καὶ πέλεν ΟΠΙΗΘ8. . 

ν. 404. οἵ γ᾽ ἔχον εὔϊμ, ἸΜθοιμι Ἠο5ος, γ. 5. πΟΙΙθΗ Λίμψον 
βιδρθοίιπη Ἠσβοο, 

γ. 4606. Τορύῤιον --- τιθήνης γυ]ρο. τιθήνην Ἠ]ιοᾶσνα, 
ν. 468, ἡχί τε κούρη ΟΠ11195, 

γ. 460. ἀμπελόους εᾱ. ρτ. επιομᾶ. Τα]ς, Τη θπ, γ, ἔμπνεον οκ 
οςοἰϊαπίῖα φογῖρ»ίι Ἀ]ο5, 

Ὑ. 472. ὅπη ΟΠΙ16. Ὦθ Ρταοσσάθη!ί νοο, Γουι, ἀπρίαπάαπ, 



245 

4σο 

485 

49ο 

” 

Νονπνο- 
- [ή αλ 4 π’ μα 

καὶ Στατάλων κεκβρυστο πολὺς στρατὸς , ᾗχι Τυφωεύς, 
᾽ αγ 5 ο 

Φεραὸν ἀναῤλύζων πυριθαλπέος ἀσθμα κεραυνοῦ, 

ἔφλεγε γείτονα χῶθον: ἀἄελλήεντι δὲ καπνῷ ή 7ὲ ΄ λ χ κ ή 1] 64 χι 

αἰθομέτου Τυφῶνος ἐτεφρωύησαν ἐρίπναι, 
ῃ ρω ’ / }υιοβόρῳ σπιν ῆθι µαραιγομέτων κεφαλάων. 

Ἡ . πρ λος / τν { } 
ἀλλὰ άιὸς «Ίυδοῖο ὕνωδεα γηὸν ἑάσας, 
ε 1 ο ὃ Ε) , ε. 9 ἄρητηρ ασίδηρος ἐμάρνατο κέττορι μυῦῳ, 

’ .] ο. οο ν ” 

μύθῳ ἀγοντιστῆρι, καὶ οὗ τμητῆρι σιδηθῳ, 
/ ι / ελ 3 ,. 

γλὠσση ἐρητύων πειθήνιον υἱὸν ἐρούρης, 
η / ΄ ρω ., , 3 ιδ [ιά ἔγχος έχων στοµα ὦοῦρον, ἔπος ξίφος, ἀσπίδα φωνη», 

τα »/ / ών; 3 ω ς 
τοῦτο Φεοκλητῳ προχέων ἔπος ἄν δερεῶνι" 

ο {αλ Δ ς λ 

στὴθι, τάλαν" φλογόεις δὲ Γίγας ὑπὸ μυστίδι τέχνη 
σας / / ο ; ου ὀθῥαγέος μὺθοιο σοφῷ στηρίζετο δεσµῷ, 
3 , ο . ΄ - . / 

ἄγέρα δειµαίνών, Κεκορυθμένον ἔαφρονι λόγχη, 
’ / Εὁ , { 

γυιοπέδην ἀσίδηρον ἔχων ποι’ητορι μυύῳ. 
Δ ’ , ο να π δω 

οὐδὲ τόσον τροµέεσκεν θιστευτῆθα κεραυγοῦ 
, ’ ε/ ς ο ; 

αἰνογίγας πολύπηχυς, Όσον ῥηξήνορα µύστην, 
’ .. / / Πῃ ο, Δ ῤ γλὠσση ὀἵστεύοντα λάλον ῥέλος. εἴχε δὲ κόµγων 

«. ιά ’ σε» { 

ἕλκεα φωτηεντα, πεπαρµέτος ὀξέῖ μυθῳ. 

καὶ πυρὺς ἕλκος ἔχων, τετορηµένος ἐγχεῖ ὀερμῷ, 
943 , ο Δ , 7 ὴ -- ἄλλῳ Ὀερμοτέρῳ νοερῷ πυρὶ κάµνε Τυφωευς, 

ν. ἀτά, ΠΟΙΠεΗ «Στατάλων πο οογγίρετθ Ἰοηίος, γἱᾷθ νΥ. 485. 

γ. 477. αἰσθομένου Τυφ. ο. ϱτ. επιειά, Ἐαὶκ. Τειιουο 08. 

βοιἡρείτ αἰθομένοιο Τυφ. 
ν. ἁτο. ἑάσσας ΟΠΙἨΘΕ; ῥτβθίεγθα «1υδιοῖο Ἄ]ορ. 
ν. 4δο. Ῥτο ἀρητὴρ εἀίαν νι]ςο ἀρείους νε ᾿4οείους; αἲ Ἀ]ο8, 

ἀθεάῑι αθο ᾿4ρεῖος απίδ. Φἱ ρτορσίαι ποµιθ 5αθοσθί, εοπΠςθ- 

γθιι ᾿άρειεὺς ὧσ. φεὰ ο[. ν. 49ο. Ἰμ Βμθ ν. κέντορι Όυμῳ εἰιῖ, 

απος Ομ. νονίφείπιο οιπομάθνίτ, ΊΊοδετο ἴαπιεα που Ῥοϊμί Ῥτο- 

Ῥαγο. 

ν. 4δο. ἐρυτύων ϱ{. ϱς. οπισμᾶ. Ἐα]κ, το Ῥτο πειθήνιον Όσα. 

γι Τιτήνιον: 5εᾶ Ἠΐο πο ρει5ιαἀεῖ. 

γ. άφο. πολύπηχος οά1τ, 

4 

υμὰ. λ. 



ΑΤΟΝΥΣΙ4Κ.ΩΝ 11, ΧΙ, στο 999 
« / 

495 καὶ στατὸν ἀπτυφέλικτον ἐνεθῥίζωσεν ἄναγκη 

ταρσὸν ἐχιδνήεντα πεπηγύτα μητέρι 1 αΐη, ' 
{ ς 3 οσο οὐτηθεὶς ἀγάρακτον ἀναιμάκτῳ δέµας αἰγμῆ. 

1 / 3 ο ϱ η ν Ρ 

ἀλλὰ τὰ μὲν προτέροισιν ἐν ἀνδράσιν ἤγαγεν αἰων. ---- 

τοὺς δὲ λίγα κροτέοντας ὑπ] εὐρύόμῳ γθόνα ταρσῷ, 

60ο καὶ Γάβιος καὶ ὙΣτάμνος ἐπὶ κλόνον ὥπλισαν ᾿1ηδῶν. 

δοὐ 

Φ1Ο 

καὶ στρατὸν ὀρχηστῆθα περισκαίροντα δοκεύων, 
ο 3Η / ε/ /{ « / τοῖον ἔπος λέξειας, ὅτι πρόµος γεμογευει 

Ε ρω { 3/ ες χορὸν, οὐκ ἐπὶ δῆριν, ἐγόπλιον ἄνδρα ποµίζων. . 
ο. / ’ τοῖσι γὰρ ἐρχομένοισιν ἄνακρούουσα χορείην, 

ὰ { { 

Ἀ{υγδονὶς ἐγρεμύδοιµος ἐπὶ κλόνον ἔβρεμε φόρμιγξ, 
αω { / .) ’ 

ἀντὶ χοροῦ πέµπουσα µόθου λαοσσύον Ίχω. 

καὺ πολέ {λ) ἔί ’ριγγες ᾿Ερώτων μαὺ πολέμῳ σάλπιγγες ἔσαν σύριγγες Ερωτων, 
ῃ / 3 , καὶ δίδυμοι Ἠερέκυντες ὁμύζυγες ἔκλαγον αὖλοί, 

/ αι ” λ - 
καὶ κτύπον ἀμφιπλῆγα βαρυσµαράγων ἀπὸ χειρῶν 

. .” Ἰαλκείοις πατάγοισιν ἐμυκήσαντο ῥοεῖαι. 
΄ { ; 3 ιά ο» 

λαὺ Φρύγες ἐστρατόωντο παρ ἐγρεμοθων στίχα «4νδῶν, 

οἵ τ ἔλαχον Ῥούδειαν, ἀειδομένην τε πολίχνην 
/ / 30) 1/ 3 ιά 

δενδροκόµον Ἰεμένειαν, ἐὔσκιον ἄλσος ἀρούρης 
εν 9.) ν 2, ΕΙ ο, σ 

οἳ 4ρεσίην ἔνέμοντο καὶ Όβριμον, ος τε ῥεέθροις 

ν. 490. καὺ στρατὸν νυ]δο. ἆε δεγρομίια αρβπιμε, αφ αἱ Ρεό ρε- 

αἴρας υμῖς παπάς Πίο αρίθ, 
ν. 497. ἀχμῇ εᾱ. ϱΡν. ειπειμᾶ, Ἐαἰκ, νε 

γ. 490. κρατέογτας ΟΙ1168, | 
ν. 5ο4. εὐχομένοισιν ΟΠΙΠΘΒ. 

ν. 505. επίκλονον ἱεπίαραι Αοα[ς, 
γ. ὀο7. πτολέμῳ ΟΠἨΜΙΘ8. 

ν- 508. ὅμόζυγος --- ἔκλασον εᾱ. ϱν. οπιοπᾶ. ΕαΙκ, 
ν. 511. ἐγχεμόχθων οὐ. Νοβδίγιη ἀθάίι Ἐοα]ς, ἐγχεμάχοιο μαἱ- 

Ῥυΐίατ βοαρογο. ἐγχεμάχων εὐϊάίε ορ, οεὔαιι ἄγχεμάχον αι 
«γχιμάχ. ΡΤΟΡΟΗΘΗ5. 

ν. 519. δενδροκόµον τε ΠΗένειαν Ο1ηθ6η Ῥοβείπιο. 
ν. 14, δρεσίοιν --- ὀγριμονός τε οὐ. ϱε. Ῥνας πΟΙΊΘΗ θιιθμά, 

Ρας, ἵπ οὗ, αἷτ, ρορῖθνίας νἰίαπι βογγανίτ οᾱ, αἲί, Θεα[1σ. τοπίαῦαϊ 



δν ΝΟΝΝΟΥ 

δ15 Ἰήαιάνδρου σκολιοῖσιν ἕὸν παραβάλλεται ὕδωρ, ον 
κά ο / ; σ Σ ἢ π 

καὶ δάπεδον «4οίαντος ἔπωνυμον' οἵ τε Κελαινας 
ιά / νο ας / ο 

χρυσοφύρους ἐνέμοντο, καὶ ἵκαστηρια 1 αργοὺς. 
” / ον /{ 9/ / 

τοῖσι συγεστρατόωντο καὶ οἳ λάχον ἄστεα ναΐειν 

γείτονα Σαγγαρίου, καὶ Ελέσπιδος ἕδρανα γαίης. 
ἃ ͵ ....... ἳ 620 τῶν πρόµος ἡγεμόνευε, Λιπὼν ὀφιαδεα 4ΐρκην, 

ὡί σα 

Τ{, / οι Ζ - μα Εη. λ 3 ύ ᾿αῑρίασος, "4οχίης µετανάστιος ἀστὸς ἀρούρης. 
ς / ὰ ὤΦ ΄ Ὅ] σα} λ ε.α ᾳ ιό 

ὑππότε γὰρ Φρυγίης πέδον ἔμλυσεν ὑέτιος Ζεύς, 
-. / , ς / ’ 

ὀμβρηροῖς πελάγεσσι χέων ὑψίδρομον ὕδωρ, 
, ’ / 

καὶ δρύες ἐκρύφθησαν, ἀκανθοφόροις τ΄ ἐνὺ βήσσαις 

διφαλέαι ποταμηδὸν ἐκυμαίνοντο κολῶναι, 
5 . / ν ζω Ν , . ϱ 
ἰκμαλέον τότε δῶμα λιπὼν, κεκαλυμµέτον ὀμῴρῳ, 

3 ΕΕ γ : 3 ΄ 3 π οω λ (9 ; 

καὺ ῥόον ἠερόφοιτον, ἀνοντιστῆρα µελάθρων, 
ΤΙ ’ 4 ’ τν {) 3 ιά ρίασος '4ονίης µετανάσσατο κόλπον ἀρούρης, 

-- ; ; ή, ον 

Ζηνὸς ἀλυσκάζων Φανατηφόρον ὀμβριον ὕδωρ. 

25ο αἰεὶ ὃ᾽ ἀλλοδαποῖσι παρ ἀνὑράσι δάκρυα λείβων, 
’ ΄ υ .) { .ς. ; 

µΊώετο Σαγγαρίοιο, παὺ ἠ θάδα δίζετο πηγήν, 
, - ᾿ Ε) / / 

᾿4ογίου ποταμοῖο πιὼν ἀλλότριον ὕδωρ. 
” Δ Δ [ή πο ἀ ες ή ον ιά 

οψὲ δὲ δύςνιφον οἴδμα παν νύπτοεσσαν αναγήν 
ῄ ΄.». 19 / , 

Ζεὺς ὕπατος πρηύνε, καὶ ἐν Σιπύλοιο κπαρηνων 

Ὄγριμον, ὅς τε, ὅποᾷ Ίοβ. τεοερᾳ. Ἔοιαπι Ίοευμῃ πδαιε αἆ 
επώνυμον ν. 516. οτι ομιπίρης υἰάῖ εχµάρείι Ῥετκε]. αἆ ΦιερΗ. 

ἨΥ7. ν. «οίάντος. αἴεο Οργίμονός τ. 5051βΕΗ8, 

ν. 916. σκολιοῖσι γέον περιῷ. ΟΠΙΝΕΒ. 

ν. 217. χθιυσοχόρους Υα]σο, Αἶπο βεη5α, οκ ααθ οἰπί ἵκα- 

στήρια Γοργοῖς., ρίαιο {ρποτο. Εαῑκ. εομίθο! ἵλαστήρια 1 οργοῦς, 
ααοά τεσερῖ. {η εᾱ, αἲ{. εἰ α ος. Οοπίτα Οας. γο]εραι ἱερὰ ῥεύ-- 
µατα Γ. αἱ οι Τηχαδις Πανίας, ἰπααῖ, «Αἲ υμάε Ἠωμο λονςς 
εἆ νά. Οοπιπεη!. 

ν. δι0. ἂοιπει Ἠλέσπ. δαερθείιπα; Γουῖ, ππεγτΏ εδὶ αἀἰθείναπι, 

Σηποι} 1, Η Πα εοπἰρεπό σπα. 

ν. 62ο. τὸν πρ. οαἒτι. Μεοιτη οπιοπᾶ, Ἠ]οάσπα, αἱ Ἀ]ος, 

Υ. ὅδ4, Ζεὺς ἕδατος πρήυνε ο. ϱτ. Ῥτίμδ ειιθμά, Θεα]. Ῥοδἱθ- 

εἶπδ Εαἰ]. οἱ ζα. 818, 



4ΙΟΝΥΣΙΙΚΟΝ Π. ΧΙ. όφι 

565 κλυζοµένης Φρυγίης παλινάγρετον ἤλασεν ὕδωρ" 

καὶ ῥόον ᾿Εννοσίγαιος ὅλον µετέθηκε τριαίνη 

εἰς βυθίους κευθμῶνας ἀτεκμάρτοιο «αλάσσης, 

καὶ φιφετοῦ κελάδοντος ἐγυμνώθησαν ἐρίπναι. 

καὶ τότε 'Ἐοιωτοῖαο παλίνδρομος οὖδας ἑάσας, 

δ4ο Τ[ρίασος ὑστερόμητις ἑὴν ὑπεδύσωτο πάτρην, 

καὶ γενέτην βαρύγουνον ἄπήμονι πήχεος ὀλκῷ 

νόστιµος ἀγκὰς ἔμαρψεν, ὃν εὐσεβέων χάριν ἔργὼν 

Ζεὺς μέγας ὀμβρήεντος ἀνεζώγρησεν ὀλέθφου, 

Βρόµβιον ὃν καλέουσιν. ἀπὸ Φρυγίοιο δὲ κόλπου 

δ45 Τ{ρίασον αὐχήεντες ἐκυκλωσαντο µαχηταί. 

᾿Αστερίου ὃδ᾽ ἀπάνευθεν ἑοῦ γενέταο. µολόντος 

ἀρειθαλὴς Μίλητος ὁμόστολος ἵπετο Βάκχῳ, 

Λαϊνον ἔχων συνάεύλον, ἀδελφεὸν, ὃς τότε Καρῶν' 
: ” οω . { ῄ ρω 

λαῦν ἄγων, ἔτι ποῦρος, ἐδύσατο φύλοπιν ᾿Γνδῶν. 

επ σοι ο 
η 1 ν 

ουπώ γάρ δυςέρωτα δολοπλόκον ἔπλεκεν ὀμφὴν 
ο” Ἴ ο 3 /{ ν 4 

1291: Πς. ο στρον ἔχων ἀδαήμολος' οὐδὲ καὶ αὐτήν, 
3 / / ς κ.” ο 4 / 
άπτιιύπου φιλότητος ὁμοζήλων ἐπὶ λέκτρων 

η - . . .. ’ / 

Ζηνὶ συναπιοµένην, ἐμελίζετο συγγονον "Ηρην, 

«Αάῑμιον ἀμφὶ βόαυλον ἀκοιμήτοιο Σελήνης, 

ν. ὁ00. κλιζοµ. εδ. οσα Ἠ]οάοιη. εἰ ἌΤορ. 

ν. 9090, παλίνδρομον --- εάσσας Ο11165. Ἐοτίαςθο ἴαπι6Η παλίγ-. 

δρομο» αὐνειρίαμτεν ροβίι βαπίπη εναῖ, 
ν. δ4ο. ὑπεδήσατο εᾱ. ϱρτ. οπιοιά, Έας. 

ν. δά1. ἀπήμονα πύχεος θᾱ, Ῥν. 5εοµάἁπη γοο, αέά. Έας, 

χεοερίϊ οἡ, αἰι. ο ἨΤοε. Θεά ρείπααα πιααβίῖ ἀπεπιθηἀθία1χ, 
ν. δ42. ἀγγὰς οᾱ. ϱτ. ειιοιά. Εαἰίς, 

ν. Φ42. ὀμβρύεντος εαᾶ, αὐ θ0ᾷ. εἴ. 
ν. 44. Βρόνβιον Ο11168. 
ν. δά9. κοῦρον εᾱ. ϱν. οπιοιά, Ἐοα]ῖς, 
Υ. ὅδο, ἔπλεκε μορφὴν γι]βρο; μολπὴν οπιεπᾶ, Όσα, Φεᾷ Φοα]. 

γο]οῖναι μομφή». 

γ. ὅδι. αὐτῆς Θ1θᾶ. 
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ΝΟΝΝΟΥ 4ΙΠΟΝΥΣΙάΚ.ΙΟΝ Η. ΧΙ. 

ὀλῥίξων ὑπ᾽ ἔρωτι μεμηλότα γείτονι πέτρη ἁ 

νυμφίον ᾿Εγδυμµίωνα ποθοβλήτοιο Σελήνης: 

ἀλλ᾽ ἔτι Ῥυῤλὶς ἔην φιλοπάρθενος: ἀλλ ἔτι θήρην 

Καῦνος ὁμογνήτων ἐδιδάσκετο νῆις ἐρωώτων: 

οὕπω. δ᾽, ἁβροκόμοιο κασιγνήτοιο φυγόγτος, 

δάκρυσιν ὀμβρηθεῖσα δέµας μµορφώσατο κούρη, 

καὶ ῥόον ὑδατόεντα γοήµονος ἔβλυε πηγῆς 
κ . ιο Χ 

τῷ ὃ᾽ ἅμα Φαρσήεντες ἐπεθῥώοντο µάχηταί, 

οἳ ἠήυκάλην ἐνέμοντο, καὶ οἳ λάχον ἀγκύλον ὕδωρ 

εἲς χθόγα δυομένοιο παλιννόσιου ποταμοῖο, 

Πήαιάνδρου σκολιοῖο, διερπύζοντος ἐναύλων. , 

Τόσσαι μὲν στίχες ἠλθον. ὑμοζήλῳ δὲ πορείη. 

λαῶν ἀγρομένων «Κυῤεληϊδες ἔκτυπον αὐλαί, 

Πυγδονίης τε πόληος ἐκυκλωθησαν. ἆγυιαί. 

ν. ὀ6ι, Ἐαουπαια Ῥοδὶ Ἠαπο νους. πίτα ειο ον ππις 

Ίος. μοι πιάείτν 5εηςίςρο, 

ν. 0606. Απ σκολιοῖσι διερπύζοντος Σναύλοις 

ν. 967. ἄγρογόμων εᾱ. ιν. ειπε, Ἐα[κ. 
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ΝΟΝΝΟΛΤ 

ἵα α ο ο ὃν ο μάς ώς 

Τ4. 

Ῥείη δ᾽ ὠκυπέδιλος, ὀρεσσαύλῳ παρα φάτνή 

᾿ αὐχένα λαχνήεντα περισφίγξασα λεύντων, 

σύνδρομον ἠώρησεν ὑπηνέμιον σφυρὸν αὔραις, 

Περίους κενεῶνας ἐρετμώσασα πεδίλῳ. 

ὦ «εσπεσίας δὲ φάλαγγας ἀολλίζουσα -«4υαίῳ, 

ὡς πτερὸν, ἠὲ νόημα, διέστιχεν ἔδρανα κόσμου, 

εἰς Νότον, εἲς Βορέην , εἰς Ἕσπερον, εἲς κλίσιν ᾿Ηοὺς 

καὶ δρυσὶ, καὶ ποταμοῖσυ µίαν Συνώσατο φωγήν, 

ϊΝηϊάδας καλέουσα, καὶ ἀγριάδας στίχας ὕλης. 

10 δαιμονίη δ᾽ ἀΐουσα γονὴ Κυβεληίδος ἠχοῦς, | 

πάντοῦεν ἠγερέθοντο. λαὶ ὑψόθεν εἰς γθόνα .{υδῶν 

ἀπλανὲς ἴχνος ἄγουσα, µετάρσιος ἵκετο ᾿Ρείη. 

φαἳ γυχίη παλίνορσος ἐκούφισε µύστιδα πεύκην, 
. ’ , ιά , ” 

74υγδονι Φερμαίνουσα τὸ δεύτερον ἠέρα πυρσῷ. 

ν. ὅ. Πώρησεν νυ]ρο. 
ν, 4. Ἐοτι. ἐρετμώσουσα π. 

ν. 0. κλαίουσα εᾱ, ρε. επιειᾶ, Εαῑκ. Ίος Γ. ος. δριάδας, 
στίχας ὕλης, 

ν. 1. Ἠα]πι νυχίην --- π. αἱ οΗΡί. 

ν. αά. ύγδονα εἀί. 

7ο, 1, ιῃ 



308 ΝΟΝΝΟΣΧ 

1ὅ ᾽άλλὰ μετὰ βροτέην προµμάχων ἠρωῖδα φύτλην, 

καὶ στρατιην ζαθέην µε διδάξατε Φοιῤάδες ὠδαί. - 

ΤΙρῶτα μὲν ἐκ .Πήμνοιο πτυριγλώχινος ἐρίπνης 
’ 5] λλ { τι/ Ν , δ , ν 

φηµη σελλῃεσσα, «άμου παρά µυστιθι πεύκη, 
. ΄ { αα / ο υἵέας Ἡφαίστοιο δύω Θωώρηήξε Καβείρους, 

30 οὕνομα μητρὸς ἔχοντας ὑμόγνιον, ὀὺς πάρος ἄμφω 

οὐρανίῳ χαλκΏϊ τέκε Θρήΐσσα Καβειρώ. 
”/’ ν / ” 

Ἔλκων, Εὐρυμέδων τε, δαήμονες ἐσχαρεῶνος. 
. Ἂ / 3 4, νς λαὶ ῥλοσυροὶ Ἀρητηῦεν ἄολλίζοφτο µαχηταί, 

΄  ιώ Ε. σο κο 

ακτυλοι ᾿δαῖοι, κραιαῆς γαετῆρες ἐρίπνης, 

35 γηγεγέε Κορύῤαντες ὁμήλιυδες, ὧν ποτὲ “Ῥείη 

’ / , Δ . ω 

2ο Μέρα βακχεύοντες' ἀρασσομένοιο δὲ χαλκοῦ 

/ ος ιά ΄ . 

ἐκ χθονὸς αὐτοτέλεστον ἀγεβλάστησε γενέθλην" 
ει / - Ί / [ή λ / 

οἳ ῥρέφος ἄρτιὀχευτον ἄεξιτόκῳ παρὰ πέτρῃ, 

Ζῆνα, φεθεσσακέεσσιν ἐμιτρώσαντο χορείαις, 
σω αν. ; νά « κῶμον ἀγακρούοντες ὀρίπτυπον, ἠπεροπῇα, ἳ 

μ . - ΄ 3 / 3/ 3 κ ΄ ἀγχινεφὴς Ἀροχίοισιν ἐπέβρεμεν οὗασιν ἠχώ, 
’ 2 / ’ « / ζ πουροσύνην Αρογίωνος ὑποκλέπτουσα βοείαις. 

. / ’ , Ζ υα 

καὶ πρύόµος Ἠγεμόνευε χοροπλεκέων Νορυῤάντων 
[ή [- πο άν , - / , 

ΣΤυῤῥιχος, 1δαϊός τε σακέςπαλος, οἵς ἅμα ῥαΐνων, 
ω- ’ / οω ς / 

ὤδ Αγὠσσιος αἴόλα φῦλα παρώνυµος ὤπλισε Κύρβας. 

Καὶ φΦονεροὶ Τελγῖνες, ἐπήλυδες ἐς µόθον ᾿Γνδῶν, 

ἐκ βυθίου κενεῶγος ἀολλίζοντο «αλάσσης. 

γ. 15. βροτίην ο. Ῥν. επιθιᾶ, Έα. ἨΜαιε ν. Ὁ. αρ. Ὑ1]οί». 

τεπίαΡ. Προµίην. 
γ. 16, νου. µε οπιϊίῖ εᾱ, αἷι. Τα Ππο ν. ὧραί εἀΙΕῖ, αρεηί; 

ποείται ἀεάίι Φεας.  Ῥοιεταί εἴἶαμι αὗραι γεὶ ὀμφαέν ἁποταιι 

Ριῖας 4ο Ὑ. ὮὉ. αρ. Ἡ λ]οῖς. 

γ. 21. Καβείρῳ εὐλμι, Καβείρα Ηποάοιη. 

ν. 22. Ὑοδτδιμι Ἠπμο αΠπιιὰα αἀφοτίρίαπι 6556, εομδίταςΠο {ων- 

Ραΐα οδιθμάτ, δαίµονες ο. ϱὲ) 

γ. 20. 5. Εοτίαδεε “Δείῃ --- αὐτοτέλεστος --- }ενέῦθλη. 



4ο 

45 

5] ιδ] 

4ΤΟΝΥΣΙΑΚΙΩΝ 14. ΧΙΥ. 5ο) 

ὶ δολιχ] παλάμη δονέ ἷ ἰγμή καὶ δολιχῇ παλάμη δογέων περιµήκετον αἰγμήν, 

ἦλθε .4ύκος, καὶ Κέλμις ἐφέσπειο «{αμνωμενῇῦ, 
ας ὃν Γεν / 

πάτριον ὃύνων ΙΠοσιδήϊνον ἅρμα «αλάσσης, 

Τληπολέμου μετὰ γαῖαν ἁλιπλανέες µετανάσται, 
ι ς , , ελ , ” . 

δαίμονες ἀγρονόμου, µανιωδεες, οὓς πάρος αὐτοί, 
Εν, / 3 

πατρῴης ἄέκοντας ἀποτμήξάντες ἀρούρης, 

Θρίναξ σὺν Ἰακαρῆϊ, καὶ ἀγλαὺς ἤλασεν «4ὔγης, 

υἷέες ᾿Ηελίοιο. διωκόµενου δὲ τιθήνης, 
Δ κ 3 λ ! χερσὶ ῥαρυζήλοισιν ἀρυόμενοι Στυγὸς ὕδωρ, 

9/ αλ ςχ2/ / ἡ ε) { ἄσπορον εὐκάρποιο Βόδου ποίησαν ἀλωήν, 
: 3 ῃ ο / ὕδασυ Ταρταρίοισι περιῤῥαίνοντες ἀρούρας. 

”Ό ) / / 

Τοῖς ἔπι Κενταύρων διφυῆς παράµειβε γενέθλη, 

ἵππιον εἴδος ἔχοντι Φόλῳ συνοµάρτεε «Χείρων 
3 Δ Ρ] / σ/ ο νΕΙ 5 / ἀλλοφυὴς, ἀδάμαστος , ἔχων ἀχάλινον υπήνην. 

Κυκλω δὲ φάλ ἐπέθῥεον: ὧν ἐνὶ χάρι; υκλώπων δὲ φάλαγγες ἐπέῤῥεον: ὧν ἐνὶ χάρμ 

χερσὶν ἀθωρήμτοισιν ἀκοντίζοντο κολῶναι, 

ἔγχεα πετρήεντα, καὺ ἀσπίδες ἦσαν ἐρίπνας, 

καὶ σκοπιὴ λοφύεσσα χαραδραίη πέλε πἠληξ, 
, Λ 9 η λἰρα λ / Ε. ’ παὺ Σικελοὺ σπιν ῆρες ἔσαν φλογύεντες ὀΐστοί. 

λ / 3 / 3 / Ε] ρω καὺ σέλας αἲδύσσοντες ἐθήμονος ἐσχαρεῶνος, 

πυρσοφόροις παλάμῃσιν ἐθωρήσσοντο µαχηταί, 

ν. 50. «4ΐπος εᾱ, ϱτ. επιομά. Έα], αι ἴαιαθι οἱ Σκέλμις ἀθβῖι 
ἵπ ο. αἷῖ. 

ν. 49. πατρώης οτι, 
ν. 44. ἀγλαὸν εἰ. ϱργ. ειιειᾶ, Εα]κ, 

γ. 45. Πελίοιο διωκοµένοιο τιθήνης αἁἵα, Οάπαθιις ἰοπίαμαϊ: χο- 
λωόμενοι δὲ τιθήνῃη αἳ ν. 47. Ῥτο ᾿Ρόδου Ἱερεραι πέδου πε, ἆ. (εμίε. 
πνθήνης αἱ 'Ῥόδου ροτ αρροδίίοµθια {απραπίας. 

Υ. 49. πραεὶ γ. εδ, πραεῖα ἴθμίι. (μι. οἳ Εα]ς, 

Υ. 5ο, φίλῳ συνοµ. εἀϊτ. οιιθµά. ΟΠ. 

ν. ὁπ, Ῥτο ἀλλοφνὴς εκδρεείος οομἰχαιμα. ἰσοφνής, Μία, 
μἱθὶ πωλοφυὴς ἀοάῃι, 

ος 



ο ᾧον 

Ὀ 

θο 

65 

7ο 

ΝΟοΝ ΝΟο-τ 

, ιν 3 ια 

Ἀρόντης τε, Ἑτερόπης τε, καὶ Γὐρύαλος, καὶ ᾿Ελατρεύς, 
3 εις ξων αι Τ ς ΠΑΡΗ 
ἄργης τε, Τράχιός τε, καὶ αὔγηεις ἀλιμήδης. « 

’ μ ο σω 
ἀλλὰ, τὀσος καὶ τοῖος, ἐλείπετο μοῦνος ᾿Εγυοῦς 
ο ή ε / 3 / 

ἀγχινεφις Πολύφημος, ἀπόσπορος Εηγοσιγαίου, 
κ! Ἱ σ /} 8 ην ῴ 9 µ 

Όττι µιν υγροκέλευθος ἔρητυεν, αὐτόῦι µίμνειν, 
σα 1/ , ΄ 9 { ο 

ἄλλος Έρως , πολέμοιο φιλαίτερος: εἰκορόων γὰρ 
ς ν , / ; [ 

ημιφανη Γαλάτειαν, ἐπέκτυπε γείτοχι πόγτω 
΄ ’ , ΄ ν { 

γυμφιδίη σύριγγι χ΄ων φιλοπάρύθενον ηγὠ- 
-- -ν αι / / 

λαὶ σκοπέλων Ίαετῆρες, ἀπ αὐτορόφοιο µελάθρου. 
3 Ν ν, " 5 , οω 

ουνο-α Πανὸς ἔχυχτες, ἐρημονόμου γεγετῆρος, 
3 , ζ ’ ο ω ε) ω 

Π]άνες ἐθωρηχθισαν οµήλιδες, ὧν ἐπὶ μορφῇ 
3! ΄ ΄ ΄ - λ ; 

ἀνδρομέη κεκέραστο δασύτριχος αἰγὸς ὀπωπη. 
᾽ ιά . αν ”.» , ’ 

καὶ γὀῦθον εἴδος ἔχοντες εἴκραίροιο καρήνου, 
ὧν Ξ . ’ .] / 

δώδεκα Πᾶνες έσαν κερεαλκέες" ἀρχγεγόνου δὲ 
Λ κ ΄ .] / ον 

}]ανὺς ἑγὸς γεγάασιν ὀρεσσαύλοιο τοπῇος. 
Ἡ λ Ξ , ; ο 

τον μὲν ἐφημιξαντο Κελαινέα, µάρτυψι μορφῇ : 
λ κα -ω λ κα Π 

τὸν δὲ φιῆς, 4ργεννὸν, ὁμώνυμον" «4ἰγυκόρῳ δὲ 

αριενον ούνυμα Ψῆκαν, ἐπεὶ γοµίη παρὰ ποίµνη 
. , ΄ ,ς / κ. ου 

αἰγείων κεκόρητο πεφιθλίῤων γάλα μαζῶν" 
, . ος ’ Ξ ; 
ἄ.λος ὃδ᾽ ᾿Ηὑγέγειος ἀκούετο͵, Φεςπέσιος Πάν, 

ἀμφιλαφτ πλοκάμοισιν ἔχων λειμῶνα γεγείου " 

. 

ν. 6ο, 4ΐγης εα!(. 

ν. 63. ερύτυεν εἆ. Ῥτ. οπιεπᾶ. ας. 
γ. 64. πτολέµοιο εὐτ. ; 

ν. 67. αὐτοφόροιο εὐ{τ. ειειᾶ. Όσα]. Ἰεο α[ίει αβετι Ὑγ αεί, 
ΟγΙν. ΙΝ. ρ. «δ. 

ν. 69. θωρήχύθησαν εᾱ, αἴι. 

ν. 7ο. ἀνδρομέη εὐίτ. 

ν. Τι. εὐκαίροιο Μ. θἆ. ϱν. επιειᾶ. Τα]. 
ν. 72. κεραελκέες νι]ρο. 

ν. 79. 4ἰγοκέρῳ οἁἡτι. εξ. ν. 77. 
γ. 7ο. ἀμφιλαφὴς εί. 



. 

/ 

4/ΓΟΝΙΣΙΙΚ.ΟΝ 74. Χ/Σ. 5ο 
-μ η 

λ / / λ 3 σω κά 
8δο καὶ Νομίῳ κεκὀριστο συν ὠμηστ]ρι «4αφοιγευς 

δο 

90 

05 

καὶ Φόβος ὡμάρτησε. δασυμγήμιδι Φιλάμνῳ: 

Ξάνθῳ. Γ Ἰαῦκος ἵκαγεν ὁμήστολος". ἀντιτύποις γὰρ 

Τλαῦκος ἐοῖς µελέεσσιν ὑμόχροος ἔσκε Φα ἱάσσης, 
- . ν / / 

γλαυκιόων καὶ Έάγθος, ἔχων ξανύώόχροα χαίτην, 
., « τν πιο τν σ ᾽ ; Ὀ 

οὐχομα τοῖον ἔδεκτο, κερα-φόρος αστὸς. ἐρίπνης 

καὶ ὣρασὺς Άργος ἵκανε, φέρων χιονώδεα χαίτην. 
- ώ/ ιά ο ς ΄ ν ν ΄ [ο σω 

τοῖσιν ἔδαν δύο Πᾶνες ὀμήλυδες, οὓς τέκεν ἔομῆς, 

κεκριµένη φιλότητι μιγεὶς διδυµάοσι Νύμφαις : 

τὸν μὲν, ὀρεστιάδος Σωσοῦς μετανεύμενος. εὐνήν, 
) / η ’ ο 

μαντιπύλου σπέρµηνε Φεηγόρον ἔαπλεον ομφῆς, 

᾿4γρέα, 9 : λέ -νον ἄγρης : θέα, Φηροφόνῳ µελέτη. πεπυκασµέγον ἄγρης 
Δ Ἆ ο. 1. τή , « / τί . 

τὸν. δὲ νομαῖς ὀἵων., Νόμιον, φίλον, ὅππότε Νυμφης 

δέµγιον ἀγραύλοιο διέστιχε 1Πηνελοπείης, 
α , / { ὠν, με) ; 

ποιµεγίη σύριγγυ µεμηλότα: τοῖς ἅμα ὤορβας 
Δ ’ ΄ κ ” 

ὠμηστὴς ἀκόρητος. ὁμόστολον εἴχε πορείην. 
- / 

Λαὶ παλάμην νάρθηκι γέρων Σειληνὸς ἐρείσας, 

δισσοφυὴἠς κεκόρυστο κεραφφόρος υἱὸς ἀρούρης, 
λ 3μ ” { 5 Ε] λ 1 

τρισσοὺς παῖδας ἄγων Φιασωδεας' εἰς ἔγοπην γάρ 

ν. 8ο. ἸΝομίων κ. συνῶ μυστῆρι δαφοινεύς ο. ϱτ. απάε ας. 

{εοῖι: σὺν “Σμυστῆοι δαφ. αποί τεοθριαπι π ο. αἷε καὶ Ινομίῳ 

κ. σὺν ὠμηστηρι “Ιαφοινεύς Ἠλοάομα, 
ν. 84. γλαυκιόωντι Σ. εὼν ἕ. εδ. επιοπά, Ομ. 6 Ἠλοάοπι. 

ν. δδ. κεκρυµένη Υα]σο. μα 

γ. 80. Σῶσας ο]. 

γ. 90. μαντιπόλον εἀὰ. Ἠθειπανη. Οκ ρΙ]ι. Ρ. 82ο. νο]εμβαί: σπέρ- 

µηνε, Φεηγόρου εµπ]λ. ὀμφης ; ο5ί ἴαπιθυ ροή Ἠπρεύ]ίαί, µαν- 

τιπόλου Βλοάοσπι. 
γ. 91. πεπυκ. ἄγρη εα τε. θια. Ἡλούοιι. αἱ εἴἶαμι Φηροφόνου. 

γ. 00. Ἰτηνεληπήήξ εάι.. 

ΞΥ. 96. 3ειλ. ἑάσσας οτι. 

γ. 97. σελαςφόρος εί, 1οχίαβςε βα1ἱ8 ἈγΘιιίο. Ἱοδίγαπι ἀἆραίτ 

Φοα1ς. 



διο ΤΟ ΝΟΝΝΟΧΥ 

ω ’ ε { "ἠστραϊος πεκόρυστο, Ἰάρων κίεν, ἕσπετο .{ηνεύᾳ, 

100 χεῖρας ἐλαφβίζυντες ὀριπλανέος ᾿γενετῆρος 
/ κ /{ ΄ Δ ’ σ 

γηρομύμοις ῥοπάλοισι. Λιποοθενέων δὲ γερόντων εὖλ 

γωχελὲς ἀμπελύεντι δέµας κουφίζετο ῥάκτρῳ, λος 
ο 4 λ ζλ , τες / πμ. Ξ . 9. 1 ἄ ὧν µάλα πουλυέλικτος ἔην χθόγος, ὧν ἄπο δερµὴ 

ποιλυγάμων Σατύρων διφυὴς ἀνέτελλε γενέθλη. 

1οῦ λαὶ Σατύρους κερύεντες ἐκόσ ηγεμονΤες, αἱ Σατύρους κερύεντες ἐκόσμεον ἤγεμονῆες, 

ΤΠοιμένιος, Θἰασός τε, καὶ Ὑψίκερως, καὶ Ορέστης, 

καὶ κεραῷ Φλεγραῖος ἐφωμάρτησε Ναπαίῳ: κ, 

ἦλθε Γέμων, κεκόρυστο «{ύκων Φρασύς: ἀκροπύτῆς δὲ 

Τ{ετραίῳ γελόωντι φιλέψιος ἕσπετο Φηρεύς, 

11Ο καὶ «Ίάμις οὐρεσίφοιτος ὁμόστολον εἶχε πορείην 
Ἰ / ν στ; 1 3 / { 3/ ό 

«Ίηνοβίῳ, καὶ ὙἈπιρτος ἔκώμασε συγὺρομος Γστρῳ" 
Δ Δ ; ; 3). αμ” ; 

σὺν δὲ Φερεσπόνδῳ «{ύκος Πίεν, ἠχέτα κηρυξ, 
λ / ΄ , αλ / ς ” 

καὶ ΠΠρόγομος, πραπίδεσσι κεκασµένος, οὓς τέκεν Εομῆ», 
3 θί , ς / ε , ο ᾳ 
7φθίμην κρυφίοισιν υποζευξας υμεναίοις, 

ο ώ/ ’ τήν ποτε «4ῶρος ἔτικτε, ἄιὸς βλάστημα γενέθλης, 
| βαο - | 

ῥίζα γονῆς Ἕλληνος, ἄπ᾿ ἀρχεγόνοιο δὲ «4ώρου ο 
’ ῤ .. τ «αν ; «4ωρίδος ἐβλάστησεν ᾿4χαϊκὸν αἶπα γεγνέθλης .. 

. , ον ας , ο / - τοῖσι γέρας καὶ σκῆπτρον ἐπέτρέπεν Εἰραφιωτης 
σα] , [ή ε) ΄ ο 

οὐραγίου κήρυκος, ἀεξιγόοιο τοκῆος. 

ν. 1οῦ. ὧν ἄπο φερμῶ θᾱ. ϱιε. φερ/οῦ εᾱ, αἷε. ϱ οοῖθοι. ας, 

αι ρταθίθγθο φερνῆς γεὶ φορμοῦ ἀῑοῖίς ἰεμίαςθθ, Όσα]. γο]ερατ 
φυρμοῦ; ποδίταπι ἀεάῃΠ Οµπ. φυρμῶν Ελοάομη, 

ν. 1οά. γεγέθλης εᾱ. ϱτ. επιειά, Εαὶκ. 

ν. τοῦ, Τον. κερόεντας. 

ν. 106, "Τψίκορος κ. ᾿Ορίστας οἁ!τι. ᾿Ορέστας Ἡλοάοπι, 
γ. 1ο7. ἐφωμάρτησεν ἁπαϊος να]ρο. ο... 
ν. 1ο8, Ἐοτί. Γέλων ποπιει εδῖ. 

ν. 111. Ἐοτι. σύνδρομος Οἴστρῳ. 
ν. 113. Ῥτορίος ποιιεπ «4ύκων γ. 108. φιοροείαν Ἰέο: «{ὖπος; 

ο «Ίάκος γοὶ Γλύκος 2 
γ. 117. ῥλάστησεν εἰ. ϱν. οιηθμᾶ. ̓ ΈαΙς. ὰ 



) { να 

ς αιξυ 

’ ᾗ / 

4ΙΟΝΥΣΙ4ΚΙΩΝ Τ4. ΧΡ. δει 

μὲν µεθύουσα φιλακρήτοισι κυπέλλοις 

πᾶδα γονὴ Σατύρων Θρασυκάρδιος" ἓν δὲ κυδοιμοῖς 
, 

παν 
3 ω  α { 3χν { 

τὲς ἀπειλητῆρες ἀεὶ φεύγοντες Ἔνυω, 

νόσφυ µόθοιο λέοντες, ἐνὺ πτολέμοις δὲ λαγωοί, 

ἴδμονες ὀρχηστῆρες, ἐπιστάμενοι πλέον ἄλλων 

195 οἰνοδύκου µέῶυ λαρὸν ἀπὸ κρητῆρος ἀφύσοειν" 

τῶν ὀλίγου γεγάασι µαχήμονες, οὓς Φρασὺς 4ρης 

παν 

ω / / / / ὰ ποσμὶσαί τε φάλαγγα. κορυσσοµέτου δὲ «4ναίου, 

τοίην ἐδίδαξε µεληδόνα δηϊοτῆτος, 

οἳ μὲν ἀδεψήτοισι δέµας πρύψαντο βοείαις͵ 

15ο οἳ δὲ δοραῖς λασίῃσυν ἐκαρτύγοντο Λεόντων. 

ἄλλοι πορδαλίων βλοσυρὰς δύσαντο καλύπτρας, λ 
«ελ λ { 3 [ή Π 

οἳ δὲ πανυπτορῦθοισιν ἐθωρησσοντο κορύναις, 
ς ΄ 94 Γ ; ϕ 

οἳ δὲ τανυκραίρων ἐλάφων, ἀντίῤῥοπον ἄστρων, 
/ ’ ς. Γ ου ποικίλον ἓν στέργοισιν. ἄνεζωννυντο γιτῶνα: 

” Δ ϕ Λ / ; .] α , 

125 τοῖς μὲν ἐπὶ κροτάφοις διδυµάονες ἀμφὶ µετωπῳ 
3 ας κα 3 ΄ 2 π . 

ὀξυτεγεῖς γλωχῖνες- ἔμηκυνοντο περαίης Ἱ 
αι αν / / 4 / φεὺνὴ ὃδ᾽ ὀκριόεντι καρήατυ φύετο χαίτη 

3 οω πα ο ὢ / 1/ ./ 

ἀκροφανὴς σκολιῇσιν ἐπ᾽ ὀφρύσιν' οὕατα ὃ ἄμφω 

Ίεισ 
{ ς ώ 

σοµένων πτερύεντες ἄνεθούπιζον ἀῆταν 

140 ὑθυτενῆ, λασίοισιν ἐπιπτυπέοντα Ἠεγείοιρ 

ν. 12. νος, πάντες: οπηὶδίι 64. ϱτ. οαρρ]θγίε Ἐαΐκ, ᾖσαν δΗΠ- 

Ῥ]εβρα 

οἳ οψι 

γ. 

) 2. 

ιτ ΒΙούάσπα. 

190. ἀφύσσον οἆ. ϱυ. οπιομὰ. Γας, ἳ 
128, κοσμῆσαι δὲ φ. οι. 

τὸι. ῥλοσυρᾶς απῖσι. ει. Ἠλοάονα. 

193, τανυπτόρύησιν εθωρύσσ. εᾱ. ϱν. πιπιανἰέ Γαὶῑς, 
124, ἀἄνεζώνυντο οὐ τι. επιμ. Εαλις, 

156. εμηκύναντο οὐ]. 
17. ὃ κθνυόεντι ο, ϱν. ὀκρυόεντι οἡ. οἷι. 96, αἲ πο5, δοτῖ- 

Ῥίυμ ο οτι Όαα, Οἱ οἱ ατραῖο ἀῑκίι Ψ. δὲ κρυόεντι κ. 2 

γ. 

γ. 

128, σκολιοῖσιν ἐπ᾽ ἀνδράσιν αὐε. π]]ο 5ΘΗΦά. , 

150. φισομένων εζ[τε, 



19 ΝΟΝΝΟΤΛΤ. 
υ λ ’ , 

ἐκταδόν: ἵππείη δὲ τιταινομένή διὰ νώτου ἡ 
σ/ ; ιά κ 

ὄρθιος ἀμφιέλικτος ἐπ) ἴξυος ἔθρεεν ουρη-. , 
’ λ ο ΄ ᾿ἠνδροφυὴς ὃ' ἕτέρη Κενταυριὰς ἵκετο φύτλη, 

ο” . ῃ / 4, Φηοῶν εὐκεράων λάσιον γένος, οἷς πὀρεν ΄Ηρη 

145 ἀλλοφυὲς δέµας ἆλλ ΄ρον. ὑγρογόνων γὰ ἀλλοφυὲς δέµας ἄλλο κεραεφὀρ γΘογ γάρ 
η} αο ὅ - 3 ... ο σω Ἀηϊαδων ποτὲ παῖδες ἔσαν, βροτοειδέῦ μορφῇ, 

εν τε ; βὸ / 
ἃς ᾿Τάδας καλέουσι, Ίάμου ποταμηϊδα φύτλην, 

καὶ «4ιὸς εὐώδινα τιηνήσαντο γενέὔλην, 
’ μ ΄ σς /’ -” Βάκχον, ἔτι πγείοντα πολυῤῥαφέος τοκετοῖο, 

’ ΄ ο .] ’ ῤ 

160 παιδοκόµοι ῥυτῆρες ἀῶηητου «4ιονύσου, 
τας, ὥπ εγ α. 3 . ; 

οὐ ξέγον εἶδος ἔχοντες: ἐνὺ σκοτίῳ δὲ µελαῦρῳ 

πολλάκι πηχύναντο πεπηλότι κοῦρον ἀγοστῷ, 
3 ’ Μο «/ 

αἰθέρα παππάζοντα, «4ιὺς πατρωίον ἕδρην, 
ο κ / μ ’ 3 ΄ Ἆ εἰσέτι κουρίζοντα, σαφὸν βρέφος. ἀρτιτόκῳ δὲ 

οω Ἆ ε) ο» ΄.. α/ , 
Ἡ μὲν ἔην ἐρίφῳ πανοµοίίος, ἔγδοθι μάνδρης 
4 

ιο ρα οι εν 

Αρυπτόµενος": δολιχῆ δὲ δέµας πυκνώσατο χαίτη 

ἀλλοφανής' δόλιον δὲ χέων ῥληχηῦμὸν ὀδόντων, 

ἴχνεσιν αἰγείοισι νόθην µιµήσατο χηλήν. 

π] δὲ γυναικείην φορέων ψευδήµονα µορφήν, 

16Ο μιμηλὴ κροκόπεπλος ἓν εἵμασι φαίνετο κούρη 

ἀρτιθαλής: φθονερῆς δὲ παραπλάζων νόον Μρης, 

γ. 141. ππείην εἰ. ϱε. πιο. Εα]κ. 

γ. 142. Ἐοτϊ, ἀπ᾿ ιξύος, αἱ ν. ιδά. 

ν- 140. ἑτέρηκεν ταυριὰς ἵ. ο. ρε. επιειᾶ. Εαΐκ. Ῥτθείεγεα {οι- 

ἴω5δε Ἰεσομά. ἀλλοφυὴς, εἰδὶ ααοάαπιποάο ν. 145. δίο οἡκίαῖ. 

ν. 149. αλλοφυῆ εαῖιί. 

γ. 147. κλαίουσι 4. ο. Ῥτ. επιειά. Εα]ς. 

ν. 100. παιδοκόµου ῥητῆρες εἀῖί. επιειά. Εαῆς. 

γ. 1ό5. πεπηγότι οὐ. ειιεμά. Όσα]. 
ν. 164. ἄρτιτόκων εί. ἨΠοεεν. Ηδε. 8αρτα Ἰαμά. Ρ. 221. Υ0]6-- 

Ῥαι ἀρτίτοκος. 

γ. 1ὸ7. δολίων να]σο. 

ν. 161. ἄάρτιφανής εώᾖῖ, 



105 

17ο 

(4 
ι λ 

ΗΤΟ ΝΥΣΙάΚΟΝ 11. ΧΙ7. 513 

χείλεσιν ἀντιτύποισιν ἀνήρυγε ὃἨλυν ἰωή», 

καὶ πλοκάµοις εὔοδμον ἐπεσφήκωσε καλύπτρην, 

«ήλεα πέπλα φέρων πολυδαίδαλα" µεσσατίῳ δὲ ' 

στηθεί δεσμὸν ἔβαλλε,. καὶ ὄρθιον ἄντυγα μαζοῦ 

παρθενίῳ ζωστῆρι, καὶ, οἷά περ ἅμμα πορείης, 

πορφυρέην λαγόνεσον συγήθµοσε κυκλάδα µίτρην. | 

καὺ δύλος ἦν ἀνύνητος": ἐπεὶ µάθεν ὑψόθεν Ηφη, 

πάντοθι διγεύουσα πανόψιον ὄμμα προρώπου, 

μορφὴν ἀλλοπρόσαλλον ὀπιπεύουσα «4υαίου" 

καὶ Ώρομίου φυλάκεσσιν ἐχώσαιο". δεξαµένη δὲ 

Θεσσαλίδος δολόεντα παρ. ἀχλύος ἄνθεα γαίης, 
«/ , /, 3 / 4 
υπο «)ελγομένων φυλάκων: ἐπεχευξ παρπνῷ, 

{ ν / /΄ { 

µάγγανα φαρµακύεντα . κατασταλάουσα ποµάων΄ 

175 

18ο 

α/ , { 

καὺ µάγον ἁβρὸν ὄλειφα περιχρίσασα πθοφωπθυ, 
3 , ς- πώ σω 

ἀγδρομέης Ίηµειψε παλαίτερον εἶδος ὀπωπ]ς. 
ᾱ, λ 3 { ο ηλ” / , 

τοῖσι μὲν οὐατόεσσα φυῆς ἰνδάλλετο µορφή»: 
’ ο / 1/ Ναό 

ἵππείη ὃ᾽ ἀνέτελλε δι ἰξύος ὄρθιος ὀὐρη, 

ἰσχία µαστίζουσα δασυστέρνοιο φορῇος, 
Δ / { λ { ᾱ) δρ καὶ βοέη βλάστησε κατὰ κροτάφουθ περαίη 

π/ ΄ , / 

Οµµατα ὃδ᾽ εὐρύνοντο τανυκραίροιο µετωπουν 
Ἆ Δ υπ ε) / ΄ 

καὺ σκολιαὺ πλοκαμῖδες ἀνηέξηντο παρηνων᾽ 

γ. 164, φορῶν 1θπίαραι Ίακοξ. Πε]. Τταςς. Τ. ΤΙ. Ρ. ὅοο, 

ψ. 166. ὄρθριον ἄντ. µ. οἡ. ϱν. ὄρθιον οᾱ. ος εκ θ1π. Έαὶῑς, 
Οµπαθις γο]ερ. η. ἔσκεπεν ἄ. ἨΝΙαρί5 {ουι. βεαθοιπι Γαἱδοι: κ. ὤπλι- 

σεν ἄ. µ. νεὶ: δεσμὸν ἔβαλλε κατ’ ὄρθιον ἄντυγα µ. π. ζωστηρι. 

γ. 108. Ἡρην ο. Ῥτ. επιεπά. Εαλς, ώ 

γ. 171. φαλάκεσσιν οὐ. ϱε. οπιομά, Ἐαῑκ. ' ἡΤοκ Γογιαςσθ 5οἱϱ. 

δρεψαμένη ὃ, ἰωούνσα δρ] 

γ. 172. Ἠαιο Οµµ, παρὰ γραὸς ἄ. : ΡΑΧΗ 

γ. 175. ἀφρὸν ἄλ, οὐ ιτ. επιθιὰ. Εαΐκ, ο στ 

γ. 18». ἄγηέζηντο, ε, ϱ. εμιοιᾶ, Εαὶς, 



ΝΟΝΝΚΟΥ 

/ναθμοὶ ὃδ᾽ ἀργιόδοντες ἐμηκύνοντο γεγείων, 

ξείνη δ᾽ αὐτοτέλεστος ἄπ᾿ ἴξύος εἲς πόδας ἄκρους 

185 ἀμφιλαφὴς λασίοιο κατ αὐχένος ἔθφρεε χαίτη. 
/ Δ ιά / σ πω 

δωδεκα δὲ ξύμπαντας ἐκόσμεον ἡγεμονῆες, 

Σπαργεύς τε, ΓΓληνεύς τε χοροίτυπος" ἀλλοφυὴς δὲ 
/{ , «» 2 / συνδρομος Ἐὐρυβίῳ σταφυληκόμος ἵκετο Κητεύς, 

᾿ ε / ο / ; ι 
καὶ Ειφύνῳ Πετραΐος ὁμάρτεεν" ἄκροπύτης δὲ 

00 «4ἴσακος Ὀρθάων τε συνέστιχον, οἷς µίαν ἄμφω 
΄ ζω 9 ’ / 

᾽Αμϕίθεμις καὶ Φαῦνος ἐποιήσαντο πορείην" 
3 { ; 3 Τ ’ εὐκεράῳ δὲ Φάνητι συνέµπορος ἠλῶε Νομείων. 

/ ὃ η 
Κενταύρων ὃδ᾽ ἑτέρη διφυὴς κεκόρυστο γεγέθλη, 

. λ ή ’ Π ” 1/ 

Ἀυπριᾶς, ὁππότε Κύπρις ἐπέτρεχεν εἴκελον αὔραις, 
5 ᾗλ ’ ή {, , αλ ο τ ο 1. 195 Ιχγιον ιµείροντος ἄλυσκαζουσα ΄τοµγος, 

μὴ 
; 3 / , εγέτην ἀθέμιστον ἐφαθρήσειεν ἀκοίτην: 

ο 1 1 ο Αα” / 2/ Ελιά 3 

Ζεὺς δὲ πότηο υποειξε, γάμων αψαυστον εσας 
3 ύ ας .) ) / 26, δί - 
ὠκυτέρην. ἄκιχητον αναιτοµεγην «4φρούιτην 

. ΄ / ιῤ / ἄντὶ δὲ Κυπριδίων λεχέων ἔσπειρεν ἀρούρη 
ιά , , γ ο γι ; - 

300 παιδογόνων προχέων φιλοτήσιον ὄμβρον Ερώτων: 

γοῖα δὲ δεξαµένη }αιίην Ἀρονίωνγος ἐέρσην, 

ἀλλοφυῆ κερόεσσαν ἀνηκόντιζε γενέθλην. 

κ ------ω 

γ. 

γ. 

γ. 

γ. 
χ. 

1892. ἐμηκύναντο οζΐτε, 

184, αὐτοτέλευστος εᾱ. ϱν. οπιεη], Γο]κ, 

165. αἆ ἀε[ομάριιά. κατ αὐχένος οἳ. ν. 141. 8. όν 

180. ξύμπαντες γυ]σο. 

187. Ῥτο Γληνεὺς Ἱεβεπάιμα {ογίαθ {ηνείς, οαἵ Υ. 86Η. Ρτο 
ζητεύς {οτίαςε Κηπεύς, 

γ. 

γ. 

γ. 

γ. 

π. 

102. εὖὐκ. τε ᾧῷ, εὐ Ἡτ. Τὰ βμε φορα οµίων./ Ἠειπα, 

100. Λενταύρῳ οὔίτι, 

194, ἴκελον νι]ρο. 

1906. γενετὸν θἆ. Ῥγ. επι. Εαῖς, 
197. εάσσας γω]σο: 
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4ΙΟΝΥΞΣΕάΥΚΩΟΝ 14. ΧΙ. 515 

ο η [ή Τοῖσι κορυσσοµένοισι συγέδραµον εἶν ἑγὺ Ῥόάκχαι, : 
ον / / «κ Δ [ή ο 

αἳ μὲν Τηονίης ἀπὸ ῥωγάδος, αἳ δὲ κολώγης 

ἠλιβάτων ἤϊξαν ὑπὲρ Σιπύλοιο καρήνων. 

Νύμφαε ὃδ᾽ ἑλκεχίτωνες ὀρειάδες ἄρσενι δυμῷ 
/ 3ος Ἰς 123 ο) { -- λυσσάδες ἐῤῥώοντο σὺν εὐθυρσοισι μαχηταῖς, | 

ερ Ε] .. 4 
αἵ τε παλιννόστων ἑτέων πολυδινέὺ νυσση 

µηκεδανὸν ζώεσκον ἐπὶ χρόνον, αἳ μὲν ἐρίπναις 
/ 3 [ή 9 { ο] ν ο 

γείτονες οἴογόμων ἐπιμηλάδερ, αἳ δὲ λιποῦσαι 
1 { ευ / ] 

ἄλσεα δενδρήεντα καὶ ἀγριάδος ῥάχιν ὕλης, 
, ’ ἡ ς μ. ο { ο’ 

συµφυέες Λήελίαι, δρυὸς ἥλικος" αἳ τότε πᾶσαι 
3 / Ε. / ῃ ΄ οἱ . . .Ἅ ἐς µόθον ἠπείγοντο συνήλυδες, αἳ μὲν ἔχουσαν 

/ . Ψ 3 ς 
τύμπανα χαλκεόνωτα, Κυβηλίδος ὄργανα ᾿είης, 

εν λ / , ς .. ω αἳ δὲ κατηρεφέες πλοκάµους ἑλικωδεὶ κισσῷ, 
3/ ἃ 3 / ' ἄλλαί ἐμιτρώθησαν ἐχιδναίοισι κορύμβοις ' 

λ ./ / εν ' 
χειρὺ δὲ ϐύρσον ἄειρον ἀκαχμένον. αἳ τότε «4υδαὺ 

Πήαινάδες ὡμάρτησαν ἄταρβέες ἐς µόθον ᾿Ινδῶν: 

ὧν τότε Βασσαρίδες, Φιάσώδεες ἵδμονι τέχνη, 

κρείσσογες ἠπείγόντο «4ιωνύσοιο τιθῆναι, 
” - έ 3 . Γ ἀἴγλη, Καλλιχόρη τε, Μαὶ Εὐπετάλη, κάὶ Ἰωνη, 

Ἶ 

ν. 308. λύσση οἆ, Ῥχ, οιπομὰ, Ἐακ. εἰ Ο1µ8, 

«γε 210. ἐπιμηλύδες οὗ, Ρε. ἐπιμηλίδες εᾱ. αἷι. εκ ειποµά. Ρας, 
Νοδίαμι ἀθθῑτ Φοα]. Ύ. Ὦ. αρ. οἱ, τομίαραί ἐπιήλιδες. 

γ. 212, δρυὸς ἥλικος φορίαια οκμηίρονι Ὑγακεί, Ώε]. Τιαρς, Ρ. 

56. ει 8ομαεί, α Τους. Ρ. 582. λαΐ Ἀου, ααϊ συμφυέος --- ἥλι- 

πες φοἱρομάαπι Ἠθιπι. ς 

ν. 015. αἳ μὲν ἐλᾶσαι οὐ. ἀο[ειάσπιο ναοί. Ἱ, ο, Όσα], γο- 

Ίεμαι ἑλοῦσαι. 9ίο εἴῖαπι Ἠ]ιούοπιαμαας, 

γ. 217. ἄειδον ἄκ. εἀῑιι,. επιεµᾶ, Ἐαλς. ος {ουί. αἷς τότε «4. 

Ίια οἴἴαιι Ἡλοᾶοιι. υ 

γ. 418. ἐς µόχθον ο. ο οπιοιά, µόθον Οαμί, οἵ Εαῑῑς, 

γ. 301, ϱΕ. Τηνὠ Ἠενιη. 
” 
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ΝΟΝΝΟΧΥ 
ΐ 

” ΄ α/ ΄ [ή [. »”, -ᾱ 

καὶ Καλύκη γε;όωσα, Βρυουσά τε, σύχγδροµος αὗύραις, 
, πρ. ΄ 3 ’ 

Σειλήνη τε, Ρύδη τε, καὶ «Ὀκυγύη, καὶ Εφευθω, 
µ ’ ἁ ει ζ / µε 

ἀκοητη τε, ΜΠέθη τε, καὶ ἕσπετο σύγνομος ἄρπη, 
π. ς ’ / ΄ 

Οὐνάνῶη ζοδόεσσα, καὶ ἀργυρόπεζα «Πυκάστη,. 
’ ιά |) τ ιά 

Στησιχόρη, Προθόη τε" φιλοµειδης δὲ γεραιή, 
.] 7 ων , [ή ’ . ιή 

οὐοβαφης Τουγίη πυµάτη κεκὀρυστο καὶ αὐτή. -- 
. ; - β - ἳ ., / ἃ 

Λεκφιμένον. μὲν ἕκαστος ἕθν σιρατὸν Ίγαγε. Βάκχῳ 
Π ο ε ’ , -πν ’ 

πάντων. ὃ ἠγεμόνευε πυρίβοοιος ἔθαφιωτης, 
ϕ / . γα τς 5 ν . ; 
ἄστράπτων ἀρίδιλος. ἐς ὑσμίνην ὃε χόρευων», 

3 /{ 3 ’ -- 3 ΄ .) ΄ σ/ 

οὗ σάκος, οὗ δόρυ Φοῦρον ἐκούφισεν, οὐ ξίφος ὠµῳ, 
Ε) ’ ο) “. ε) ΄ 1 ’ 

οὗ κυγέην. επέῴηκεν «κερσεκύμοισιω ἐδείραις, 
, Ὢ ; αδς. , 333 Γ 

χάλκεον ἀθφαγέος πεφαλῆς σκέπας' ἀλλά ναρήνου 

ἄπλοκοων ἐσφήκωσε δρακοντείῳ τρίχα δεσμῷ, 

κράασι κυβλώσας ῥλοσυρον στέφος: ἀγτὶ δὲ τυκτῆς 
, ερ. ο 1. ὁ 

δαιδαλέης κνημῖδος ἑῆς ἐπιγουνίδος ἄκρης 
2/ ’ - ’ Ν αφ 1 ἄργυθα πορφυρέοις ἐπείήκατο ταρσὰ πούόρνοις, 

α- ο » ’ 5 ΄ ωὪσ 

νεῤρίδα /αχνήεσσαν ἐπὶ στέρνοιο κα άψας;, 
, ΄ ι π/ 

στικτὸν ἔχων ὕωρηκα, τύπον κεχαραγµένον ἄστρων. 

λαιῇ μὲν κέρας εἶχε, ῥεβυσμένον ἠδέος οὔνου, 
΄ 3 , .] 5 ’ ων ΄ Ίθυσεον εὐποίητον: ἄπ᾿ οἰνοχύτου δὲ κεραίης 

3/ 3 / σε ς ι , .... 
ορῦιος οἴνοπότοιο κατέρῥεεν ὀλκὸς ἐέρσης 

. / / 3 ΄ »” ο 

χειρί δὲ κέντορα Φύρσον, ἐελωένον ο΄νοπι κισσῷ,. 
«ω { ισα 3 / λ / δεξιτερῇ κούφιζεν' ἐπ᾽ ἀπροτάτῳ δὲ κορύμβῳ 

γ. 222. σύννομος αὔραις να]ρο. 
ν. 225., Ειλήνη νυ]δο; Ροίογαϊ εἰ Εὐλήνη φοείδὶ. 

ν. 224. κρίστη εὐῖα. 8εά [οτι οΗς πια] ᾿κρισίη. 

ν. 236. τε Γεραίη είτε, Ξ 

ν. 3228. Ἠεχηυμένον οὐΐτ. οπιομά. Ἐαιι, 

ν. 202. ἀκερσικόμοισιν εθείρης εἀΙΙε. 
ν. 204. Φεσμο ειἰ, αἲε. 1 
σ. 444, κούφισεν εἀί!ῖ, πε] 
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. { , Σ Ε] Γι. 

᾿χαλκοβορὴς πετάλοισι κατάσκιος ἠεν ἀκωπή 
/ ΄ «/ / 

μμὺ χουσέαις λαγόνεσσι περίτροχον Ίθμοσε µίτρη». 
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«/ ζ ες ” / { 

ο 4λλ” ὅτε δὴ «Πιόγυσος ἔσω Κορυβαντίδος ὕλης 
/ .) , 2ο / ’ 3 σω 

χρύσεον εὐποίητον ἐδύσατο κόσμον Γγυοὺς, 
Εκά / , 1/ ς / 

εὔδια παλλείψας χοροτερπέος ἔνδια ᾿Ρείης, 
, / ε/ / 

ΜΜονίην παράµειβεν' ὀρεσσιῤάτοις δ᾽ ἅμα Ῥόάκχαις 

δαίμονι βοτρυόεττι συνεσσεύοντο µαχηταί. 
ον ο Ἀ 9.» /΄ «ω ο , 

οἳ μὲν, ἐεὔτρογχάλοιο κυβεργητῆρες ἄπηνης, 
ν» , ’ / / φυταλιῆς ποµίσαντο νέης μοσχεύματα Βόκχου᾽ 

Δ 3 ς ΄ , κο 3 μυ ἀ / 

πολλα ὃ π]μνογών στιχες ηιον" αμφυ. δὲ γωτῷ 

νέκταρος ἀμπελόεντος ἐκούφισαν ἄμφιφορῆας 
λ , Ρ] / 1/ { { ’ 

καὶ ῥραδέων ἐπέθηκαν ὄνων τετληότι γώτῳ 
ε α ιά Π α{ ΄ ο. ὸ 

ῥήγεα φοιγικθεντα, καὺ αἰύλα δέρματα γεβρῶν. 
3/ λα ο ε/ / , ἄλλοι ὃ᾽ οἰνοποτῆρες ἅμα χρυσέοισι κυπέλλοις 

ῃ πω / / / 
ἀργυρέους κρητῆρας ἀγίνεον, ὅπλα τραπέζης 

Ν σω { 3. ΄ 3 { / 

καὺ χαροπῆς Κορυῤαντες ἐποίπνυον ογγοῶι φατνής, 

αὐχένα πορδαλίων ζυγίῳ δήσαντες ἱμάντι " χ οδαλίων ζυγίῳ Φήσαντες ἵμάντι 
ό Δ ’ ιά 

κισσοδέτοις δὲ λέοντας ἐπισιώσαχτο λεπάδχοις, 
τ) 3 / σ 31 ) ς] - λ πω χεῖλος ἐπισφίγξαντες ἄπειλητῆθι χαλινῷ. 

΄ ”. ” ) ΄ 4 

καὺ λασίην Κένταυρος ἔχων φρίσσουσαν ὑπήηνην, 

965 εἲς ζυγὸν αὐτοκέλευστος ἑκούσιον αὐχένα τεῖνεν;' 

γ. 246. λαγόεσσι ϱᾱ, Ἆι. οιιεμᾶ. Έα Μοκ ᾖρμ. πέτρην 
οὐ μι. επιθιά, ὥσα]. 

ν. 247. Ἰιορειά. Ῥραῖο Άορ. αὐλῆς, ο. ΤΧ. 162. 
ν. 240. καλύψας αᾱ. ῥτ. ομιοπάἆ, 0αμῖ. εἲ Εαῑῑς, 

ν. 20ο. Μηονίῃ --- ὀρεσσιπατοῖς θά ι. αδί αιιοά Γα]κ, ὄρεσσι- 

πάτοις νο]. 

γ. 209. γέοις θᾱ. ϱν. οπιθηᾶ. ας, 

ν. 26ο. ἐπίπνεον εᾱ. ϱτ. ἐπίπνυον εᾱ. φοειπᾶ, Ὑδυπια νο]ιῖε 

Κας. 

Υ. 305. αὐτοκέλεστος οἱ. Ῥν. αιοά α Εαλκ. επιουύαϊ. {πι 68. αἲ. 
οκ τείνας οἀ1τί, 
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ΝΟΝΝΟΤΧΥ 
/ 1 ρω 1} , ῃ 3, 

καὶ, Σατύθων πολὺ μᾶλλον ,' ἔχων πόθον ἡδέος οἴνου, 

ἡμιτελὴς χρεµέτιζεν ἄνὴρ, κεκερασµένος ἵππῳ, Φ 
Π ά ο. / ΄ ἱέμενος, «ιόνυσον ἑοῖς ὤμοισιν ἀείρειν. 

5 α λ ’ / ει , 

λΛαὶ Φεὸς, εὐόρπηκος ἐφήμεγος ἄντυγι δίφρου, 
΄ λ ο» 1 { / σος μμ - 

Σαγγαρίου παρὰ γεῦμα, περὶ Φρύγα κύλπον ἄρουρης, 
-- στ) νά ο / ; 

λαϊνέης Νιόῤης παρεμέτρεε πενθάδα πέτρην. 
λ / / , 

καὶ λίθος, ᾿Γνδὺν ὕμιλον ἐριδμαίνοντα «{υαίῳ 
ε ; ελ, / » 
δακρυόεις ὀρόων, βροτέην πάλιν ἴαχε φωνήν΄ 

Ν / [ή ; 

ΛΤή μόθον ἐντύνητε Φεημάχον, ἄφρονες Ινδοί, 
μ , τι 

παιδὲ -4ιὸς, μὴ Βάμχός ἀπειλείοντας Εγυὼ 

λαϊνέους τελέσειε καὶ ὑμέας, ὥςπερ πόλλων, 
/ ΄ 3 » «Ὁω ; .. ο 

µυροµένους , τύπον ἴσον ἐμῆ πετρωδεῖ μορφῇ" 
1 ρω 1 αυ κ. 3 δὸ κ) 4 : . 

µη ποταμοῦὺ παρὰ χεῦμα φερώνυμον ᾿1νδὸν Ὀμοντι 
λ ιά ω γαμβουν ἐεαθρήσητε δεδουπότα «4{ποιαδῆος. 

5 , / ’ / , 

Γείη χωοµένη δύναται πλέον ᾿Τοχεαίρης 
λα / ’ 3 / 9 / ρ Φοίβου φεύγετε Βάκχον ἀδελφεόν: αἰδέομαι γάρ, 

ο) , [ή ᾿Γνδῶν κτειγοµένων, ἀλλότρια δάκρυα. λείῤειν. 

Ἰοῖα Λίθον βούωντα πάλιν σφρηγίσσατο σιγή. 

καὶ Φεὺς ἀμπελύόεις, Φρυγίης μετὰ πέζαν ἐρίπνις ς αμ: ϱ, ὭἩρυγίης Η 5 ϱ 19) 
4 , ο 3 ’ ς ὁὰ ’ - δὲ λ.» σκανίης ἐπέβαινεν. ὁμηγερέες δὲ πολῖται 

{ «/ 3 ἴ ςλ 1/ 3 ’ 

πάντες , Όσοις Γὐῤακχος ἕην ὠρεξεν θπωρη», 

παὺ τελετὰς ἐδέχοντο, καὶ ἠσπάζοντο χορείας, 
3 / ’ 3 ιά /{ 

αὐχένα δοχµωσαντες ἀνικήτῳ «4ιονύσῳ, 

ν. 2607. κεκερασμένον εἆ. ϱτ. εἰπειιά, Ταἲῑς, 

γ. 272. εριθµαίνοντα οὐ. ειιθιά, Έα]. 

γ. 274. εντείνητε εᾱ. ϱτ. θιπεμά, Γαἰκ. 

γ. 277. µυρομίους εὰ. ϱῃτ. Ἠΐο αἀοάαθ α Εαῑῑς, επιοπᾷ, 

ν. 250. λίθων --- σφριγήόσατο σιγῇ εἰ. ϱν. λίθος --- σφριγήσ- 
σατο σιγῇ εἰ, αἷι. εκ. αιπει, Εαλ, Ἀοθίτυπι Ἰπγευίι Θερμ. 

γ. αθά, Φρυγίην εαἰ{τ, 
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εἰρήνης ἐφέλοντες ὃ ἄναιμάκτοιο αλήνην. 

άνχων τοῖος ἔην κερύειο στρατὸς, οἷς ἅμα Ῥάκχαν 

εἲς µόθον ὠπλίζοντο. φιλαγρύπνῳ δὲ «{υαίῳ 

πάννυχος ἀστερόεντα πυρίτροχον ὁλκὸν ὑφαίνων, 
3 3 ’ ου οὐρανὺς ἐβρόντησεν, ἐπεὺ τότε µάρτυρι πυρσῷ 

νίκης ἰνδοφόνοιο τέλος μαντεύσατο “Ρείη. 
3 α Ὁω Ὕ/ «/ ο 3 / 

Ἐϊς ἐνοπὴν ὃ᾽ ἠῷος ἔβη θεὺς, Ὄβριν ἐλαύνων 

ἀνδρῶν κυανέων, ἵνα δούλιον αὐχένα «4υδῶν, 
. / ου ας. 2 ; 

καὶ Φρυγίης γαετῖρα, Καὶ άσκανίης πολιήτην 

κοιρανίης δασπλῆτος ἀποζεύξειε λεπάδνων. 
ων , / ο / / 3 Ττι ω τοῖς τότε Ἠάκχος ἔπεμπε δύω κήρυκας ᾿Ενυοῦς, , 

ἀγγελίην ἐνέπειν, ἢ φευγέµεν, ἢ πολεµίζειν. 
, / / , ρ 

καί σφισι νεισσοµένοισι συγέστιχεν αἰγίβοτος Παν, 

στῆθος ὅλον σκιόωντα φέρων πώγωνα κοµήτην. 
! / 3 / / ο “Ἡρη δ᾽ ὠκυπέδιλος, ἐευδομένη δέµας ᾿Ινδῷ, 

οὐλοκόμῳ ελανῆϊ, μὴ οἴνοπα Φύρσον ἀείρειν, 
4 ΓΑ λ ὸ ’ 1/ α ὸ ο] 

στρύεντα πέλευε, δὀρυσσόον ὄρχαμον ἀνδρῶν, 

μηδὲ φυλώκτήρων «Σατύρων ἀλάλαγμα γεραίρειν, 

γ. 303, π περίτροχον ὅ, { 

ν. 200. µάρτ. ταρσῷ εἀτ, ἵΜα]ε Ουπ, µ. πταρμῷ ἵαπαιατα ο6χ-- 
Τπη Ρτορομ!ῖ. 

γ. 305. δηῶος θά, δ᾽ ἠῶος οοτείσεµ. Εα]ς. ͵ ϕ 

γ. 207. γοετηρα εᾱ. Ῥν. ειπε, Εα]κ. 

γ. 501. σφισι γικοµέχγοιοι εἰ. ϱτ. σφισιν ἱκομένοισι ϱ4, αἲῖ, ϱ», 
επιθιά. ας, 

γ. 502. σκιόεντα --- κοµήτου θά]. 

γ. 593. 8. ὠκυπέδηλος εᾱ. Ῥτ. θιιειᾷ. Ἐα]ς, Ά]οκ Ινδῶν οὖλο- 
πόμων µελανίη εᾱ. ϱε. ϱ αἱ µελάνων γο]ερ. Εαλκ. τοοερίτα 
πι ο. αι. Νοδίται ἀεάῑτ θεα]. 

γ. 506. Απ ἄστρήεντα {οτῖ, φογρεπάμπι Ίου ποϊηθιι Πίο οἱ ὅιο, 
εἰς, Μος {Γ. ὄρχ. ᾿Ινδῶν. 

γ. 506. μὴ δὲ εί, φιλακρήτων Ἠλιοάοπι, 



ὅρο ΝΟΝΝΟΟΥ 

ἀλλὰ µάχην ἄσπονδον ἀναστῆσαι 4ιογύσῳ: 
καί τινα μῦθον ἔειπε, παραιφαμένη ᾽πρύμον ἸΙνδῶν" 

Ἠδὺς ὅ δειµαίνων ἁπαλὴν στίχα Φηλυτεράων. 

διο ᾿4στράεις, πολέμιζε"  κορύσσεο καὶ σὐ, Κελαινεῦ, 

χαλκὺν ἔχων, τμητῆθα κορυιβοφόρου «4ιονύσου» 

ἐγχεῖ ὃ᾽ οὐ πέλε Φύρσος ὁμοίῖο.. ἀλλὰ, Κελαινεῦ, 

4ηριάδην πεφύλαξο µεμηχότα, μὴ σὲ δαµάσση, 

οὐτιδανὴν ἀσίδηρον ἀλύσκάζοντα γυγαῖκα. 

515 ος φαμένη, παρέπεισε' καὶ Πέρα δύσατο δαίµων, 

µητρυιὴ κοτέουσα μετεπτολέμφ «4{ιονύσῳ. 

Καὶ Βρομίου κήρυκες ἀπήλυθδον": ὄγχιφανὴς δὲ 

᾿στράεις ὑπέροπλος», ἔχων ἄστοργον ἀπειλήν, 

µαίνετο, βουκεράους Σατύρους μαὶ 1Ιάνα διώκων, 

390 μµειλιγίου κήρυκας ἀτιμάζων «4ιονύσου. 

οἳ δὲ παλιγνόστοιο ποδὸς δειδήµονι ταρσῷ 

φύξιον ἴχνος ἔκαμψαν ἐγεροιμόθῳ Δ4ιονύσῳ. 

Καὶ στρατον ὤπλισε Βάκχος ἐς ἀντιπόρων στίχας Ινδῶν, 

οὐδ᾽ ἔλαδε ζοφύεντα Κελαινέα ὢῆλυς Ενυώ" 

595 ἀλλὰ Φδορὼν ἀπίχητος, ὅλον στρατὸν ἅπλισεν {ηδῶν. 

καὶ Ὀρασὺς "4στράεις, μενεδήϊον οἴστρον ἀέξων, 

᾿Αστακίδος κελάδοντα περὶ ῥόον ἵστατο λίμνης, 
’ / Ε) κ , 

δέγµενος ἀμπελύεντος ἐπηλυσίην «4ιονύσου. 

γ. δ1οΟ. πτολέμιζε νυ]ρο, 

ν. 512. πεφύλαξε ο. ϱτ. οπιεπάαί. ἵπ εᾱ. αἷτ. εἰ α Ἠλοάοσπα, 

γ. ὅ1ὸ. μαιδῶν Ῥτο δαίµων οἆ. ϱε. επιοιή. Εαῑς, 

γ. 221. Φιὸς δειδήµονι ταρυῷ οἀ[τι. ΘῬεαμσει ἴοπιαβαι ποδὸς 

διδυµάονι τ. παπι ππαίαχο γίδας. Ι{οδὸς αἀςοίνίϊ εἴίαι Βἰιοᾶοπι, 

υγ. 67. κελέδοντα οἡ. ϱν. ειπεπᾶ, Γα]ς, 
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34ΛΛ” ὅτε δὴ διδύμου σιρατιῆς ἕτερόξυγι λαῷ 
’ / ο ΄ 9 νιζ οσο 

Ό5ο ἄμφοτέρων στίχα πᾶσαν ἐκθσμεον ἡγεμονβες, 

κλαγγ} «μὲν ζοφόεντες ἐπὶ κλόνον Πίον Ινδοί, 

' θρη/κίοις γεράνοισιν ἑοικότες, εὖτε φυγοῦσαυν 

χειμερίην μάστιγα καὶ αἰθερίην γύσιν ὄμβρου) 

ΤΤυγμαίων ἀγεληδὸν ἐπαΐσσουσι καρήνοις, 

5 Τηθύος ἀμφὶ ῥέεθρα, καὶ ὄξυόεντι γενείῳ 

οὐτιδανῆς ὀλέκουσι λιποσθεγὲς αἷμα γεγέθλης, 

ἱπτάμεναυ γεφεληδὺν ὑπὲρ κέρας ώ2γεανοῖο. 

εἰς ἐνοπὴν ὃ' ἑτέρωῦεν ἐβακγεύοντο μαχηται, 
{ { ͵ 

ἀκλιψέες Φεράποντες ἐγερσιμόοθου «4ιονύσου. 
; / , ως ς ε) /- Ό4ο Ῥασσαρίδων δὲ φάλαγγες ἐπέρρεον" ἀγρομένώων δὲ 

ϱλ ον - |) ) λ Ελ 4 πω ἣ μὲν ἐχιδναίῳ κεφαλὴν ἐζώσατο δεσμῷ : 
«λ δὲ διε μη κό 11ν εὐ /δεἳ σ ο 
ἢ δὲ διεσφήκωτο κόµην εὐωδεῖ κισσῷ. 
ο, [ρ { 

ἄλλη γαλκοφόρῳ παλάμην ἐκορύσσετο Φύρσῳ 

᾿οἰστρομανής: ἑτέρη δὲ κατ αὐχένος . ἄμμορα δεσμῶνν 

545 μηκεδανῆς µεθέηκε καθειμέγα βύστρυχα χαίτης, 

Ἰήαιναλὶς ἀκρήδεμνος, ἐπ᾽ ἀμφοτέρων δέ οἵ ὤμων 

ἀπλεκέας πλοκαμῖδας ἀνερρύπιζεν ἀήτης" 
9/ ες / / / σο ἄλλη ῥόπτρα τίνασσε συνήορα δίζυγι χαλκῷ, 

αι, 

τ. 520. ὅτε διδύμοις στρατίης εα1ιῖ. ὅτε ταῖς νεῖ δὴ δυρρ]οβραξ 

Τα]]ς, νο]ᾳαῖδ Ππίασιί. «{ἡ αἀφανίι Ἠ]οάοτη. 

ν. ὀ0λ, Θρήϊκέοις εἆ. ϱὲ. ειιθιιά. ας, 

γ. 64. πηγµαίων εαά. αβ οοᾱ. επι. 

ν. 556. οὐτιδανοῦ ὀλέκ. οὐ. οοπίτα Νν οἸοθαμιίβια Πιθἰείσσαι, 
6ουτεκ1! απι Ἡλοάοπι. | 

γ. 542, Ἐοτι. διεσφήκωσε κόμ. αἱ αἰβί. γ. 9. ἐκορύσοαπο εὔ(τι. 

γ. 545, μηκεδανὴς ο χαὐήμενα οτε, 

γ. 541, ἄΐτης εα τι, αι. Ἠλοάοσπα: 

7ο. 1. Χ 
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1 ε ή 3 { Τ 
πλογιοὺς εἱλικόεντας ἔπαιῷυσσουσα καρήτων " 

Α ο. 3 / { ! 

3δο ἄλλη ὃ ἔν παλάμησι, κατάσχετος ἅλματι Λύσσης, 
’ ’ ον. / 

Ἰχερσὺ περικροτέουσα βαρυῤρομα γῶτα βοείης, 
ση 9 ; 3 [ή 9 ὼ 3 ὦ, τά { 

ὅρῦιον ἐσμαράγησε µὐθων ἀντίκτυπον Ίχω. 
/ . ’ ΄ λ Τ 

καὶ πέλεν ἔγχεα Φύρσα" καλυπτοµέγη δὲ πετήηλοις 
/ / Αα ’ . [ή 

δούρατος ἄμπελόεντος ἔην χαλκήλατος αἰχμη- 
«. Ν ν / ” 

355 ἡ δὲ δαφοινήεντος ἐφιμείρουσα κυδοιμοῦ, 
Γ 1/ ος / κ 

ὠμοβόρων ἔζευξεν ἐπ᾽ αὐχέγι δεσμὰ δρακόντων " 
3/ ’ αν ; / 
ἄλλη ποικιλόνωτον ἐπὶ στέρνοιο κπαλύπτρην 

πορδαλίων, ἑτέρη δὲ κατὰ χοοὺς, οἷα χιτῶνα, 

στικτὰ φιλοσκοπέλων ἐνεδύσατο δέρματα νεβρῶν, 
. 34 { / ωυ 

36ο δαιδαλέης ἐλάφοιο περισφίγξασα χιτῶνα. 
σλλ ’ : 1! ὃ ’ νι ΄ 

ἄλλη , σκύμτον ἔχουσα δασυστέρνοιο Λεαίνης, 
5) ΄ ή / / «κου 
ἀνδρομέῳ γλαγόεντι νὸὀθῳ πιστώσατο µαζῷ : 

, ”/ , πα / 

καί τις ὄψιν τριέλικτον ἀπήμονυ δήσατο κόλπῳ, 
3 ; ο. { / ρω 

ἐνδόμυχον ζωστηρα, κεχηνότα γείτονι µηρῷ, 

365 μείλιχα συρίζοντα, φιλακρήτοιό 70 ως ο” ο σα ο ρυκης 

ὑπιαλέης ἄγρυπνον ὀπιπευτῆρα κορείης᾽ 

ἄλλι ρσὰ φέρουσα κατ οὔρεα γυμνὰ πεδίλων ]» ταρσὰ φέρουσα κατ οὗὔρεα γυμνὰ πεδίλων, 
ὰ ζ / η. / ο ζ 

ποσσὶ ῥάτους πατέουσα καὶ ὀξυένθειρας ἀκαγῦας, 
/ λ 1/ Ρ] { «. Ε) / 

Θηγαλέη στατὸν ἴχνος ἐπεστῆριξεν ἀχέρδῳ. 
/ 3 { μ / 

ὅ7ο καί τις ἐφερπύζουσα τανυµνηµιδι κομήλῳ, 

ο - 

ν. 551. Ἐοχίαςθθ ϊο γεγδιις ο] Ῥοεί ν. 502. Ἱεσεραίας. 

γι 06ο. Όσα χιτῶνα Ῥτορῖίες γν. 558. Ἠϊο πλωῖς Ἱπαρίια 501, 

γίά6, απ ἀθάεητ: περισφίγξασα παλύπτρην, ια Υ. ὅδο, 

γ. 502. λαγόεντι εἰ. ϱν. εππεπά. Εαλς. 

γ. 5605. φιλακτήστοιό τε κάρου ο ἡι. οππειά. Γαἰ]ς. 

ν. 0ο. εχέρδῳ ο. ϱῦ. 6πιειιά, Ἐα]ις, : 

ν. ὅτπο. ἐφαρπάξασα --- καμίλη εἰ. ϱν. καμήλῳ ἀεάῑι Εαὶκ. 
ἐπαΐξασα --- καμήλῳ νο]εῬ. Οα. Ῥοτεταί εἴῖαπι εφορμήσασα. 
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ο” ; ιά 

καμπύλον ἀμητῆρι διέθρισεν αὐχένα Φύρσῳ: 
ω { ’ 

καὶ τυφλοῖσι πόδεσσι περιπταίουσα κελεύθῳ, 
πο Ἀ Γμ / « λ { δὲ , 

ἡμιφανὴς πεφόρητο" πολυγνάµπτῳ δὲ πορείη 

φοιταλέης ἀκάρηνον ἐπείγετο σῶμα ααµήλου, 
η ο [ή / [ή π ω 575 καὶ σφαλερῇ πλήσσουσα βαδυνομένην χθόνα χηλῆ, 

ὕπτιος αὐτοκύλιστος ἐπωλίσθησε κονίη. 
΄. ’ 4 / 

ἄλλη ὃδ᾽ ἴχνος ἄγουσα βοοτρόφον εἰς ῥάχιν ὕλης, 
»/; / ρω Γ.ς. , 

ἄσχετα μαινομένοιο δορῆς ἐδράξατο ταύρου, 
» / ’ -ω καὶ ῥλοσυροῖς ὀνύχεσσι χαρασσοµένης ἀπὸ δειρῆς 

8 ν ” { 3 , 4 / ΄ 
8ο ταυρείην ἀτόρητον ἀπεφλοίωσε καλύπτρην 

; πα, . / , ν ο] 

ἄλλη ὃ᾽ ἔγκατα πάντα διηφυσεν. ἢν δὲ νοῆσαι 
, /{ ς [ιά - 

παρθένον ἀκρήδεμνον ἀσάμβαλον ὑψόδι πέτρης, 

τρηχαλέῳ πρηῶνυ περισκαίρουσαν ἐρύπνης 
.) λ αγ 5 / ὁ ε) 4 , , 

οὐ σκοπιην ὃδ᾽ ἔγριξε δυρέμβατον᾽ οὐ πόδα κούρης 

ὅδ5 ὀξυπαγῆς ἀπέδιλον ὄνυξ ἐχάραξε κολώνης. 

Πολλὴ δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα παρ ᾿στακίδος στόμα Λίμνης 

᾿Γνδώη δεδάίκτο γονὴ Κούρητι σιδήρῳ. 
/ λ [ή 

δυοµεγέων δὲ φάλαγγας ἐκυκλωώσαντο μαχηταὺ 
’ / / 

τεύχεσιν ἄντιτυποισι φερεσσακέος δὲ χορείης 

ν. 974. καμίλης οᾱ. ϱὲ. διθιά. Εαῖς, 

π. 3πο. φαλερῇ πλήσουσα θᾱ. Ῥτ. Θπιθιά, Εαῆς. 

ν. 577. βοότροχον οὐ]. 

ν. 58ο. ἄπεφλίησε κ. ο, ϱε. επι, Ἐαϊις, 

ν. 591. διήφισεν εαὰ, αἲ οοᾶ. επιθιί]. 

γ. δα. πέτρην οἱ. Ῥχ. επιθιά. Εακ. 

γ. ὅδά. κούρῃ εἀ[τι, - 

γ. 587. ᾿Ινδώη --- κούρητι εἀίμ, Φεᾶ Ν. απραῖο Κούρητι αἱ πο- 

πάπθ ῥχορτίο αξις ϱ5:, 

κ 3 
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39ο ῥυθμον ἐμιμήσαντο ποδῶν ἑλικωδεί ταρσῷ. 

καὶ λασίη παλάμη σκοπιν λοφύεσσαν ἀείρων, 

οὔρεος ἄκρα κάρηνα ταμὼν, ἐκορύσσετο «4ηνεύς, 

πέµπων ὀκριόεσσαν ἐπ ἀντιῤίοισιν ἀκωκήν. 

Ῥάκχη δ᾽ ἀμφαλάλαζε" καὶ ἀμπελόεσσαν ἀκωκὴν 

505 ΠΒασσαρὶς ἠκόντιζε" µελαρφίνου δὲ γεγέθλης 

ἄρσενα πολλὰ κάρηνα δαΐζετο θήλει Φύρσῳ. 

καὶ φονίῳ Φρασυν ἄνδρα διατµήγουσα κορύμβῳ, 

Ἐὐπετάλη κεκόρυστο: πολυσταφύλῳ δὲ πειήλῳ 

κέντορα κισσὺν ἔπεμπεν, ἀλοιητῆρα σιδήρου. 

4οο Στησιχόρη ὃ᾽ εὔβοτρυς ἐπεσκίρτησε κυδοιμῶῷ, 

καὶ δηίων ἔσσευε γένος ῥηξήνορι ῥόμβων 

κύμβαλα δινεύουσα βαρύβῤρομα δίζυγι χολκῷ. 

Καὶ πολὺς ἀμφοτέροισιν ἔην μύθος": ἔβρεμε σύριξ, 

σύριγξ ἐγρεκύδοιμος" ἐπέκτυπε ὃ᾽ αὐλὸς {:νυοῦς" 

4ο5 -µασσαρίδες ὃ) ὀλόλυξαν. «ἐγειρομένου δὲ κυδοιμοῦ, 

βθονταίοις πατάγοισι μέλας μυκωμεχος ζὴρ 
Ε] ν ’ , / ῃ 

ἓκ «4ιὸς ἑσσομένην βροµίῷ µαντευσατο γίκηγ. 

γ. 50ο. Εοτίαδεε ἕλιμ. παλμῷ, 

Υ. 502. εκορύσσατο οὐ1τῖ. 

ν. 505. ὀπρυόεσσαν οτι, ος οπία ν.5, ἄκωκήν χήδα5 Ἰιαραί, 

Ρτάσείατοι {ογἱ, ἐπ᾽ ἄντιβίοισι κολώνην. εἰ. ὅοι. 8. 

γ. 0507. διαµίγουσα ο. Ῥν. οιιθι, Εα]ις, 

ν. 598. Ἐονῖ. φιλοσταφύλῳ δὲ πετ. 

ν. 4οο. «Στησιχόρης οα1ῖε, 

γ. 401. δηίων νι]ρο. 

γ. 4οά, δαυλὸς Ἐν. ο. Ῥν. πιο, Εας, εἰ (αμ1, 

γ. 4909. ὀλόλιξαν εἁ. Ῥε. επιοιά. Εαῑις. 

ν. 406, µυκ. ἀνὴρ εαῖ. επιθιά, Θοα]. 
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/ Δ η .) ε/ { 

καὶ πολὺς ἐσμὸς ἔπιπτεν. Όλη ὃ᾽ ἐρυθαίνετο λύδρῳ 
ο] ἡ / 3 / / 

ὑγρῷ διψὰς ὄρουρα" καὶ ᾿4στακίδο: στόµα Λίμνης 
1 / -. / , ρω άπο αἱμοβαφές κελάρυζε,' φόχγῷῳ κεκερασκένον ᾿Γγνδῶν. 

, ) ὼ/ λ α / ο ᾿ἀντιβίους ὃ᾽ ὤκτειρε Φεὺς φιλοπαίγµονι δυμῷ, 
-ἳ , / ς / 

καὶ προχοαῖς κατέχευε µέθης γέρας" ἐν δὲ ῥοάων 
/ .. | / ε/{ 

χιογέην Ίμειψε φυην ξανῷόχροον ὕδωρ, 
/ - μον Γ , 

καὶ ποταμὸς κελάρυζε, µελίῤύυτα χεύµατα σύρων. 
1 Ε) Πῃ νο. 

415 καὶ προχοᾶς ἐμέῶυσσεν' ἀμειῤομένων δὲ ῥοάων, 
3ῃ .] ῃ / 5 ἔπνεον ἀρτιχύτοιο. μέθης εὐώδεες αὐραν. 
3/ 51 ; λ ’ 3 λ τν] { 

ὄχθαι ἐφοινίσσοντο" πιὼν δέ τις Γνδὸς ἀγήνωρ 
/ 5] /{ α/ ε Το / 

τοίην ἐκ στοµάτων πολυθαμβέα ῥήξατο φωνήν 
--.- / η α/ 5» Δ ’ [ή κ [ή 3 .ω 

Ξεϊνον ἴδον καὺ ἄπιστον ἐγὼ ποτόν: οὐ γλάγος αἰγὼν 
4 ο) 3 «λ ω ν Π . λ -” δ : 

20 ἄργυφον οὗ πέλε τοῦτο, καὶ οὐ μέλαν, οἰάπερ ὕδωρ", 
-- / / 3 η 

οὐδέ µιν, οἷον ὅπωπα, πολυτρήτοις ἐνὶ σίµβλοις 
’ ’ ι ε ὼ {4 σω 

βομβήηεσσα μέλισσα λοχεύεται ἠδές πηρῷ : 
. . λ / / » / [4 

ἀλλὰ νόον τέρπουσαν ἔχεν Μαλλίπνουν ὀδμήν. 
/ {.. / Ε) ρω ἀνὴρ διψαλέος, πολυθαλπέν καύματος ἀτμῷ 

5ς ον / ε] , η { 

425 βαιὸν ἑαῖς παλάμησιν ἀφυσσάμενος χυτὸν ὕδωρ, 

λαίλαπα καρχαλέης ἀποσείεται αὐτίκα δίψης. 
Δ , ου ώ/ Δ [ο 5 Π ο” 

καὶ μέλι μᾶλλον ἔχει ταχινὸν κὐρον ἆ μέγα Φαῦμα, 
ι ) 

ο ΔΝ -] / ’ ’ 3 [ή 8 

τοῦτο πιὼν, ἐθέλω πιέειν πάλιν ἄμφότερον γὰρ 

ν. 498, λέθρῳ οἁλιῖ. επιειά. . Ὦ. αρ. ΝΠ]οίδ. υῬί γίο8ο εκ- 
οπή ἐρυθραίνετο Λ. 

ν. 4ο0. ἄστουρα εᾱ. ϱν. επιεπὰ, ἵπ αἰ. 

γ. ἀχ1. ὤκτειρε εάἰ!. 

ν. 412. ἐκ δὲ ῥ. εὰ, αἲ. εκ οοπὶθοι. ας. ἈἨείει αἆ προ- 
χοαῖς. 

ν. 415. προχοᾶς αΠτ. 

γ. 417. πιῶν εαίτι. οπι. Ἠ]μοάοπα, 

γ. 4.1. σύμβλοις εἁΐτι, 



5588 ΝΟΝΝΟΣΥ 4ΙΟΝΥΣΙΕΗΙΚΟΝ Τ4. ΧΙ)’. 

Δ λ ’ ” Δ 3 / Ε) / ; καὶ γλυκερὸν τόδε χεῦμα, καὶ οὐ κύρον ἀγδράσι τίκτει. 
1 ’ ῴ ο ρω 45ο Ἡβη, κάλπιν ἄειρε, καὶ ἔργεο δεῦρο, Λλαβοῦσα 

Γ΄... [ιά ’ ο απ 

Τρώΐον οἴνοχόον, ζαθέων δρηστῆρα κυπέλλων, 
9 « { κ ὄφρα μελιῤῥαθάμιγγος ἄφυσσαμενος ποταμοῖο, 

λ ς/ ο 2] / π ΄ 

Ζηνὸς ὅλους κρητῆρας ἀναπλήση 1ανυμήδης. 

δεῦτε, φίλοι, γεὐσασθε µελισταγέος ποταμοῖο. 
’ 3 / νι [ή 405 ἐνθάδε παπταίνω τύπον αἰθέρος" αὐτόχυτον γὰρ 

. Ιεέη ; Ν ; , 3 / 

κεῖνο, τόπερ παλέουσι «1ιὸς πύόµα, νέκταρ Ὄλυμπου, 

Νηϊάδες χδονίοισιν ἀναβλύζουσι κυπέλλοις. 

ν. 452. ἀρυσσάμενος ειῖ. 

ν. 450. παπταίνων εᾱ. ϱν. επιεμᾶ. Εαἰκ. 



ΝΟΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΠΟΛΙΤΟΥ 

α το Ντ δε ο 

ΤΕ. 



:ΜΠέμπτῳ καὶ δεκάτῳ. μήν, ... ἄεί ων 

θηόφόνω, ἑοδόπηανν»- ἀπιάήμειρων ρότων, 



10 

10 

ΝΟΝΝΟΥ 

ΤΟ αυ Ἰω Φα ως Ν 

1Ε. 

ϱ) / ’ Γ: 1” ἄ ««ς φαµένου, γεφεληδὺν ἐπέρῥεον αἴθοπες ᾿Ιγδοὺ 
{ ” / (σ εν ο ἀμφὶ ῥόον ποταμοῖο μµελίπνοον: ὧν ὃ μὲν αὐτῶν 

3] 38ἣ [έν , Β 
ἀγγιῤαθὴς, στατὸν ἴχνος ἐπ ἰλύν δισοὸν ἐρείσας, ᾗ-- 
ς 3 ε/ Γ 3 λη [αι ὃ [ή 

ἡμιφανῆς ἕστηκε, καὶ ὀμφαλὸν ὕδατι δεύων, 
ο αρ -- / ο ΄ 

κυοτὺς ἔσω ποταμοῖο πεκυφύτα νῶτα συνάπτων, 
Δ . / λ Δ / ᾷ) 4 

χερσὶ ῥαθυνομένησι μελισταγὲς Ίφυσεν ὕδωρ 
«ὶ νὰ λ ωο ΄ 2, / 

ὃς δὲ παρὰ προχοῆσι, κατάσχετος αἴθοπι δίψη, 
/ Λο / , / πορφυρέῳ προῤλῆτα γενειάδα κὐματι βάπτων, 

ξὼ ο ς 3/ 
στὴ θος ἐφαπλώσας ποταμηϊίδος ὑψόθεν ὄχθης, 

3 ’ [ή . 5 / { οἰγομένοις στοµάτεσσιν ἀνήρυσεν ἵκμαάδα Ῥάπχου. 
α/ σῃ , ω 

πρηνῆς ὃ᾽ ἄλλος ἔην, πελάσας στόμα γείτονι πηγῇ, 
λ ον λ /.. [ή .. ο 3 / καὶ διερός δαπέδῳ φψαμαθωδεῖ χεῖρας ἐρείσας, 

ο ’ 3 /΄ , ε/ χείλεσι διψαλέοισιν ἐδέχνυτο δίψιον ὕδωρ. 
αλα» ή / 

ὄλλοι ὃ᾽ ὀστρακόεντι µέθην ἀρύοντο κυπέλλῳ, 
, ς / ω 

πυθμένα κουφίζοντες ἐαγότος ἄμφιφορῆος. 

καὶ πολὺς ἐσμὸς ἔπινεν ἐρευθιόωντι ῥεέῶρῳ, 

ν. 5, ὧν μὲν αὖτ, ο. α]ι. 

γ. ὂ. ἄγχιβαφὴς αὐϊι, αἱδί {ου:. βήι ἄμφιβαφής, 

Αγ 



2δο ο θα, 

΄ η 5”. 3) 

κισσυβίῳ προχέων ποταμητδος ὄγκον ἐέρσης, 

μηλογόμων ἄγραυλον ἔχων δέπας. ἀντιῤίων δὲ 

οἴγον ἐρευγομένων πολυχανδέος ἀνθερεῶνος, 
»” 9 Ν. { αν 

320 ὀμμασι δερκοµέγοισιν ἐδιπλωύησαν ἐρίπναι, 
υ / ΄ 3 - -- -» « καὶ ῥλεφάροις δοκέεσκον ἰδεῖν διδυµμόζυγον ὕδωρ. 

καὶ προχοή κελάρυζε φιλακρήτου ποτακοῖο, 
.. . 3 Π / ε ς Π 

ξανύον ἀπαβλύζουσα µέθης ῥόον' ἠδυπύτους δὲ 
5 / . ’ ια Δ . ν απ 

οἰνάδος ηοεύγοντο ῥοὰς εὐώδεες ὄχθαι. 
Π 9. / / ρολ] 

95 ἀ4υςμενέας ὃ᾽ ἐμέῶυσσε χάλις ῥόος. ἔνθα τις ἄνηρ 
ολ | ῃ Ν / η 

Ἴνδος, ἀμερσιγόοιο µέθης δεδογηµέτος οἴστρῳ, 
5 ». να 1 ; λ / 

εἰς ἀγέλην ξε, καὶ εὐπετάλῳ παρὰ λύχμη 
ο. 5) ου ; ο’ «3 

ταυρο} ἀπειλητῆρα μεΤτη}ά}ξ, θέσιαιον Σληω»ν, 

. ’ , η η 

διχδαδίων κεράων κεγαραγµένον ἄκρον ἐρύσσας 
-- / . 9 - - / 5ο τολμηραῖς παλάµαις, διδυµάυγος οἷα περαίης 
σω ! [. ι Δ ΄” ’ 

παυροφυῇ «ιονυσον ὑπο ζυγὰ δουλια συρων. 
”,Α εν. τν Π / ! 

ἄλλος, ἔχων δασπλῆτα σιδηρείης γένυν ἅρπης, 
πάρε ὧς διέθ τη ω., 

αἰγὸς ὀρεσσιγόμοιο διέῦρισεν ἄν δερεῶνα, 
/ ο. η / -υ Ἆ 

Φηγαλέῳ δρεπάνῳ δεδαιγµένον, οἷά τε δειρην 
Ἡ - ρ Ἡ ’ ζω 

55 Ί]ανος ἐὐκραίροιο ταιῶων γαμψωγυχι χαλκῷ. 
, λα. ας ” . / 

ἄλλος ἄπηλοίησε ῥοῶν κερεαλκέα φύτλην, 
φ/ 3 ’ 5; / ΄ ’ 

οἶάπερ ἅμώων Σατύθων ταυρώπιδα μορφὴν- 

ὃς δὲ τανυκραίρων ἐλάφων ἐδίωκε γενέθλην, 

στικτῆς εἰςορύων πολυδαίδαλον εἶδος ὀπωπῆς, 
-. / 3 - . 4ο οἷά τε Ἠασσαρίδων ὀλέκων στίχα" δαιδαλέαις γὰρ 

γ. 17. ὄμβρον εέρσης «εοτιδεβ. Οτι. 

ν. 10. Ἠ]α]ὶς {ονίαρσο οἶνον ἀρυομένων. 
ν. 24. οἰνάδας να]ρο. 

υγ. 9ὖ. χάλιψ ῥ. εἆ. ϱρυ. οπιοι. Εας. 

γ. 55, ἔχων ὃ᾽ ἀσπλῆτα εἀ1τι. ομιθικά, Ἐα]κ. 

ν. δ4, δεδεγµένον εᾱ. ρε. ειιθιά. Εαὶς. 
γ. ὅγ. κεραελκέα εἀά. τ 



45 

5ο 

55 

θο 

4ΙΟΝΥΣΙΗ4ΚΙΟΝ ΤΕ. ΧΡ. Ὁ ῶδι 

’ 3 / / Ε , 
γεβρίσιν ἰσοιύποισι παρεπλάγχθησαν ὀπωπαί. 

ὰ / ο { ’ 
καὶ φονίαις λιῤάδεσσιν ὅλον Φώρηκα µιαίνων, 

ω 9 η ΜΥ] / / 

᾿Γνδὺς ἀκοντιστῆρι µέλας ἐρυφαίνετο Λύυθρῳ. 

καΐ τις ὁμυκλήσας ἐκορύσσετο γείτονι δένδρῳ, 
/ «...τξ ἁ Ἡ 3 -. ὸ / µασιίζων ἑκάτερθε". καὶ εἰαρινοῖσν δοπεύων 

/ ὼ / » ς -.' 6 , 

σειοµένην ἀγέμοισι φυτῶν ἑλιπώδεα χαίτην, 
η] ν ιά «/ . Ε] λ / ’ Α 

ὀβροκόμων ὃρπηκας ἀπηλοίησε πορύμβων, 

φύλλα διασχίζων λασίης δρυὸς, οἷα µαχαίρη 

πλοχμὸν ἀκερσεκόμοιο διατμήγων «4ιονύσου, 
/ / Φ, ο φη / 3 (ζἕ. µαργάµεχος πετάλοισι, καὶ οὐ Σατυροισιν ἐρίζων, 

τερπωλῆν ἀνόνητον ἔχων σκιοειδέῖ νίκη. 
, / 5; λ / 

Ἰήαίνετο ὃ᾽ ἀντιβίων ἕτερος χορός: ἀντὺ δὲ λόγχης 

Ὁς μὲν ἑλὼν βαρύδουπον ἐπωμαδίῳ τελαμῶνι 

τύμπανον Πέρταζε: καὶ ἀμφιπλῆγι βοείηῃ 
ο, ν ε] ΄ " / 

δέζυγον ἐσμαράγησε µέλος χαλκόκροτον Ίχω- 

ὃς δὲ πολυτρήτοιο βοῇ δεδορηµένος αὐλοῦ, 
-, Ξ , κ / ζω. 
ἄστατος εἱλικόεντι ποδῶν βακγεύετο παλμῷ- 

χαΐ τις ἀπειρήτοις ἐνὶ χείλεσι λωτὸν ἐρείσας, 

δίῷροον ἁρμονίην ἐμελίζετο Τυγδόνος αὐλοῦ. 
’ η) - λ Δ / ς, 

ηραλέου δὲ φυτοῖο Φορων παρά γείτονι ρίζη, 
1 .. Π 

. αν 

γλαυκὺν ἐὐῤῥαδάμιγγος ἀνείρυσε Φαλλὸν ἑλαίης, 
3/ Ε] / / τ ῃ 
ὀμβοῳ ἐἑερσηεντι διάβροχον, οἷα πιέζων 

3 ων ς / ; »; ς πο” 

οἴνωπῇ ῥαὔάμιγγι Ἰαρωγίδος ἄκρον ὑπήηνης. 
! 

ν. 42. δώρακα αἆ. ϱῬχ. απαθιιά. Ἐα]ις. 

ν. 47. κορύμβῳ εαίτι. 
-”- { . κ ἆ 

ν. 05. Ἰήαρωνύδος εἰ. Ῥν. ααοᾶ επιομᾶ. α Εαϊκ. ὑπήνη εᾱ. οἵι. 

νιήορο, θά, δἱ γοιδι5 88115 οδί, ειδρίοος, εχοἰ(ἰδδο ριασοθάειι- 

ἴοια Ἠπϊαδμιοςί: οἷα πιέζων χεροὶν ἀφειδήσασι κπατάῤῥυτον ἔγθα 
καὶ ἔνθα οἰνωπὴ ῥὁ. οἷο. Θἱ πλ] ἀοοςί, Ἱθρομόιιη τα] ααίὰ: 

οἷα πιέζων οἴνωπῃ ῥαῦἅμιγγε ᾿Ἡαρωνίδα σαπρὺν ὑπήνην. Υἱά, 
Οοµµθ. 
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Το 

8ο 

856 

{ 

ΝΟΝΝΟΤ 
’ " 

άλλοι συν ξιφέεσσι, σὺν ἔγγεσι, σὺν τρυφαλείαις, 

ἄσχετα ῥακχευθέντες ἀμερσιγόῳ φρένα: οἵῳ, 

οργιά µιμήσαντο φερεσσακέων Κορυῤάντων, 

ἴχτια δινεύοντες ἐγόπλιον ἀμφὶ γορείην. 

καὶ παλάμης ἑλικηδον ἀμοιῤαίησιν ἐρωαῖς 

ἄσπίδες ἐκρούοντο κυῤιστητὴρι σιδηωῳ. - 

καΐ τις ὀπιπεύων Φιασώδεος ὄργια ἈΠούσης, 

µιμηλην Σαεύροισι συνεσκίρτησε χορείην 

καΐ τις ἀρασσομένης ἅἴων κελάδηµα βουείης, 

µείλιχον ήθος ἔδεκτο" Φιλοσμαράγῳ δὲ μενοιῇ 

ῥὀιγεδανὴν ἀγέμοισιν ἕὴν ἐἔρριψε φαρέτρην, 

λύσσαν ἔχων"' ἕτερος δὲ γυναιµαγέων πρύµος ᾿Ινδῶν 

ἀπλεκέος πλοκαμῖδος ἑλὼν ὑψαύχενα Βόκχην, 

παρὺενικὴν ἀδάμαστον ἀτάσθαλαν εἰς γάµον ἕλκων, 

σφίγξεν ὑπὲρ δαπέδοιο". τανυσσάµενος δὲ κονίη, 

χερσὶν ἐρωμανέεσσιν ἀπεσφρηγίσσατο µίτρην, 

ἐλπίδι μαψιδίη πεφουηµένος ' ἐξαπίγης γὰρ 
/΄, 

ο τς ο έ « / ας {,. / 
Ορῦιος εἶρπε δράκων ὑὕτοκόλπιος, ἰξύὲ γείτων, 

δυρµεγέος ὃ᾽ ἠϊξε κατ αὐγέγος: ) δὲ δειρὴ 9] ς δ) ἠϊξε κατ αὐχένος: ἀμφὶ δὲ δειρῇ 
ϱ) / ΄ Ρο / Αα, ΄ 

οὐραίαις ἑλίκεσσιν ἀνέπλενε κυκλάδα µίτρην. 
, η ο υ ’ ε) ὰ 

«αμβαλέοις δὲ πὀδεσσι φυγὼν µελαχόχροος ἀγὴρ 
λ / 3 , ’ 9 / 

Ὀερμὸν ανυμφεύτων ἀπεσείσατο πέντρον ἐρώτων, 
ε{ σ) , / / / « 

αὐχέγιον φορέων ὀφιωδεος ὄρμον ἀκάνὺης. 

γ. 66. φορεσσακέων ειτε, 

ν. 08. παλάμαις οι. Ἐπι. ἴαπι Ἠ]οᾶοπα. 

γ. 70. ἁπλακέος οὐ. 

γ. 77. ἄτάσθαλον γάµ. [οτίαδθθ Φ4ΠΙΗΗ θδῖ; πια]ηα ἴάιηθι ἅτά- 

σύαλος. 

γ. 79. µήτρην νὶήοςθ θὰ, αἷι. ωίτρην 19ς. Ξεμχαά, πᾷ ἨΤης. Ρ. 99, 

γ. δ4. Τουι. ταρβαλέοις δ. πόδ.. 

"αν. 



4Ι0ΟΝΥΣΙάΚ.ΟΝ. ΤΕ. Χγ. 506 
ἥ ν 

ῤ / μα, 

Ὄψοα μὲν οἴνηθέντες ἓν οὔρεσιν ἔτρεχον Ινδοί, 
{ λ Γς «/ εἳ μ 5 «3 ο 

τόφρα δὲ νήδυµος ὕπνος ἕον πτερὸν οὐλον ἑλίξας, 

ἀκλινέων σφαλεροῖσιν ἐπέγραεν ὀμμασιν ᾿Γνδῶν, 
όν / 3 / { 3 

9ο εὔνασε ὃ᾽ οἴστρηθέντας ἀμετρήτῳ γύον οἴνῳ, 
Π ρω “{ / 

Γ]ασιθέης γενετῆρι χαριζόµενος, «4ιονυσῳ ' 
ζἡ 5 στ μά / /{ : 

ὧν Ὁ μὲν ὕπτιος εὖδεν ἄνω γεύοντι προνώπῳ, 

ὑπναλέῳ μυκτῆθι μεῦυσφαλὲς ἀσθμα τιταίνων" 
[η ν ’ Δ - { ΄ 

ὃς δὲ ῥαρυνομένην κεφαλὴν ἐπεῦήκατο πέτρῳ, 

96 γωθρὺς ἐὐκροκόλῳ ποταμηΐδι κείµενος ὄχθη" 
Ε) ΄ 3 ώ{/ κ Ε 0 

ἡματίοις ὃδ᾽ ὀάριζε νοοπλανέεσσιν. ὀνείροις, 
{ { [4 

ὀρθὰ περὺ αροτάφοισι πεπηγότα δάκτυλα ῥάλλω». 
λ ο Ὁ 1 ’ σοι αλ Ν 

πρηνης ὃ᾽ ἄλλος ἔην τεταχυσμέγος" εἴχε δὲ δισσὴν 

χεῖρα καθιεµένην , ἰσοελκέα δίζυγι μηρῷ. 
; οω { Ρ / πω 100 καί τις ἕῆς παλάμης κεφαλὴν ἐπερείσατο καρπῷ, 

-- 3 / ϱλ λ / πο / 

οἴνον ἀπαβλύζων. Ὁ δὲ καμπύλα γυῖα συνάπτων, 
[α σα 3 .λ 3. ΄ ο έἩ 3 { 

ως οφις αμφιέλιχτος; ἐκέκλιτο, λοξος ισυωγ. 

Ναὶ χορὸς ἀντιῤίων, πεφορηµέτος ες ῥάνιν ὕλης, 
' ν τ λ , 1 

ὃς μὲν ὑπὸ δρυὸς εὖδεν, ὃ δὲ πτελέης ὑπὸ Φάμνῳ . 

105 ἄλλος, ἐπὶ πλευροῖσι πεσὼν, ἐκλίνετο φηγῶ, 
ἡ ϕ / η) ω ΒΙΑ λαιὴν ὀφρυόεντι ῥαλὼν ἔπι χεῖρα µετώπῳ. 

ἃ / / / . , 

καὺ πολὺς ἐσμὸς ἴαυε, λάλος νέκυς, ἠέρι πέµμπων 
εἰ] ΄ 3 / .) , ’ ε) σω 

ἀλλοίης ἀχάλινον ἀσημάντου Φρόον ἠχοῦς 
/ α, λ / / 

οὐνοβαρης ἕτερος δὲ τινασσοµένοιο καρήνου 

110 γηράλέης πλατὺ φῶτον ἐπέιρεπε πυθµένι δάφνης. 

ν. 87. οτί. οἴνωθέντες ε. γε] οἰστρηθέντες, αἲ ν. 00, 

ν. οὗ. νοῦρὸς ε. θά 1ί. 

ν. 96. ὁάριξε ν. εἀ1τῖ. 

γ. 10ο. ἐῃ παλώµῃη κ. ἐπερήσατο ος. ϱν. ἐπερείσατο ειπειὰ. Τα]. 
τε]ᾳιμῖ πασά»: οἱ ἷο ο. αἲῖ, 

γ. 1οι, οἷον ἀναρλ. οὐ].  ἴωπι. αυ. Ἠλοάοπα: 

γ. 108. ἀλλοέίης ἀχάνιον εἰ, ῥτ. οπιοµᾶ, Εαἲῑς. 
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Ν 

ΝΟΝΝΟΧΥ ᾿ 
{ 

1 ; ζἡ ιά 

τὸν δὲ ῥαῦυ πγωσσογτα ῥαθυστρωτων ἐπὶ λέκτρων, 
Ελβ 3 κ νε ωλ πα .ὃ 19 . 

ἀκροκόμου φοίγικος, ἢ εὐωδινος 49θήνης, 
ς- ; 3 , ἕλ - 3 [ή ε/{ 5 9 

ῥιπίζων ἀνέμοισιν, ἕλιξ ἐπεαύρισεν ὅρπηξ. 
΄ ς / ο ΄ 

καΐ τις ὑπὲρ δαπέδοιο γυτῇ κεκόνιστο κονίη, 
ωή ος ος Γς. - 
ἄκρα ποδῶν προχοᾗσι κατακλύζων ποταμοῖο. 

, - / ῃ / ο 

ἄλλος ἀπειρήτοιο µέθης ῥακχεύετο παλμῶῷ, 
Δ λ [λ τν ; ΄ ; , 

καὶ κεφαλὴν ῥαρύθουσαν ἐπέτρεπε γείτονι πεύκη! 
/ [ά ; νο 

ἄλλου φυσιόωντος ἐσείετο γεῦρα μετώπου. 
-- , , ’ 

Καὶ δηίους κνώσσοντας ἰδὼν γελόωντι προώπῳ, 
Γ α/ { , , [ή 

Ἰλάκχος ἄναξ ἀγόρευε, χέων σήμάντορα φωνήν" 
ον ιά / Ε] 

’ΙΓγδοφύνοι Δεράποντες ἀγικήτου «4{ιονύσου, 
/ / / ε) ’ (κ σω 

νόσφι µόῦου σφίγξαντες ἀολλέας υἱέας Ινδὼν 
; / δω. ο 

πάντας ἀναιμάκιῳ ζωγρῆσατε δηϊοτῆτυ 
. ρω Γ πω [. , 

καὶ βριαρῷ γόνυ δοῦλον ὑποκλίνας «{4ιονύσῳς 
ς / ”. οω { ..ς , 

᾿]νδὺς ὑποδρήσσειεν ἐμῆ Φιασώδεὶ “Ρείῃ, 
, . ’ ’ / 

σείων οἴνοπα «Φύρσον: ἀποῤῥίψας δὲ ὃυέλλαις 
3 / ἴδ. 1) α- γ ἀργυρέην κγημῖδα, ποδας σφίγξειε κοθόρνοις, 

ο. Ἡ ο 4 .. .. 

καὶ κεφαλὴν σφίγξειεν ἐμῷ κισσωδεὲ δεσμῶῷν 
[ά - Ἀ / / 

υμγώσας πλοκαμῖδας ἀερσιλόφου τρυφαλείης, 
, ιά ’ .] ΄ 

καὶ πολέμων ἀλάλαγιμα Λιπὼν καὺ ὣούριον Ίχω, 
αρ ο. [ή [ή 

εὔίον ἀείσειε κορυμβοφόρῳ «4ιονύσω. 
Ὥς / ὃ να. Ε΄ / .. ο ςλ 1 αι ὃᾳ φαμµένου, δρηστῆρες ἐποίπνυον' ὧν Ὁ μὲν αὐτῶι 

αὐχένι δυςµεγέων ὀφιώδεα δεσμὸν ἑλίξας, 

εἶλκε δρακοντείη πεπεδηµένον ἀνέρα σειρῇ '. 
.] 

ν. 11. Θαβρεοίαπι ἀπρίες ιά βαθύ; οτί. βαρὺ κ)ὠσσοντα 

βαῦνοτ. 

ν. 116. εβακχεύετο εᾱ. Ρτ. επιεπά. Εαῑς, 
ν. 119. δήους ο1. 

γ. 124. βρυαρῷ εἰ. Ῥτ. αιιθιᾶ, Εαῑς, 
γ. 120. ὑποδρήσειεν εαᾶ. αΏ εοᾶ. επιεη. 

ν. 127. πόδος νι]σο. αν 181. Ἠλοάσπ, 
γι 19ο. πτολέµων εδ. 



ἄΙΤΟΝΥΣΤάΚ.ΟΩΝ ΤΕ. Χ’. ο] οα [21] 

Ν / ς ς 

125 ἄλλος ἑλὼν λασίης κεχαλασμέγον ὁλκὸὺν ὑπήν 7 χ γης, 

14ο 

14 

’ / μα αἱ ΄ Ὃω 

ἄνδρα ῥαθυσμήοιγγος ἀνείρυσεν ἀνθερεῶνος 
’ ς ιό / 

καί τις ἕὰς παλάµας τανύσας σκολιότριχι κόρση!, 

ἀνέρα δουρίκτητον ἀδέσμιον ειλκεν ἐθείρης: 
΄ / ο 

ἄλλος ὑμοπλέκτους παλάµας περὶ νῶτα καθάψας, 
"νε ς { ῃ ’ π ω 

δήϊον εἱλικόεντι λίνων μιτρώσατο δεσμῷ 
' ο ΔΝ -, / σω 

αὐχενίῳ. τρομερῷ δὲ Ἰήαρων ἐλελίζετο παλμῷ, 
Ὃω { ’ ο. ε 

ὠμηστῆρα, γόῳ βεβαρημένον, Ινδὺν ἀείρων : 
/ ὼ σω η σ/ 

ὄλλος ὄκοντιστῆρα λαβὼν, βεβιημέγον ὕπνῳ, 
ρω / ; ’ 

δεσμῷ ῥοτρυύεντι περίπλοκον αὐχένα σύρων, 

κτῶ δαλίων ὑπὲρ ἄντυγα «Φήκατο δί στικτῶν πορδαλίων ὑπὲρ ἄντυγα «Φήκατο δίφρων. 
σ/ ; ... 3 λ α / 

ἄλλου κεκλιµένοιο φιλεύιος ἐσμὸς ἀλήτης 
- Β] ’ ϕ /{ { ο 

χεῖρας ὀπισθοτότους ἀλύτῳ σφηκὠσατο δεσμῶ, . 
΄ Ε) [ά { , καὶ λοφίης ἐπέβησεν ἄκαμπτοπόδων ἐλεφάντων' 

καὺ πολὺς, εὐκύκλοιο λαβὼν τελαμῶνα βοείης, 
3 λ / . στ / 190 ᾿}νδὸν ἐπωμαδίῳ πεπεδηµένον εἴχεν ἱμάντι. 

190 

καΐ τις ἀερτάζουσα καλαύροπα μηλοβοτῆρος, 

Ῥασσαρὶς, ἄφριόωσα λαθίφρονι κύματι λύσσης, 

νδὺν ἐρευνητῆρα ῥαθυπλούτοιο αλάσσης 

τολμηρῇ παλάμη πολυκαμπέος εἶλκεν ἐθείρης, 

δούλιον ἐς ζυγύδεσµον. ἐπειγομένου δὲ «4ὐαίου; 

δήῖον εὐθώρηκα σιδήρεος εἴχεν ᾿Ερεχθεὺς 

ν. 108, εἶἷλκεν ὑπήνης οὐ[. πια]ο ρτορίος ν. 135. . 
γ. 120. ὁμωλέκτους 64, ϱτ. εΠπιθµά. Οαμί, οἳ Ἐαΐκ, Ίος ἐπὶ 

Φῶτ. οἆ. α]ι. 

γ. 14ο. ἠλικόεντι αι]. ϱτ. οππει. Εα]ς. 
Ὑ. 145. ὠμητῆρα νέῳ οἱ. Ῥτ. ἀμητῆρα νόῳ ε, αἷι. οκ 6ι. Ἐαϊκ. 
ν. 14δ. λοφίης εὐ(π, επι. Βποάοιη. 
γ. 140. καὶ πολοῖς οἱ]. ϱν, διποι]. Γαϊκ, αἱ Οαπ1. 
γ. 160. Ἐοτε. εἷλκεν ἵμ. 
Υ. 102, κύμ. λύσις εἰ. Ῥν. ειηθπή, Ἐαῖ, 
γ. 100, εἶλκεν ρεχθ. νο]εν. Ξομ, 



356 ΝΟΝ ΝΟ’ 

.., ) Ἄς 

ὤμοις ἀκλιγέεσσι' µεθυσφαλέος δὲ φορῇος 
ο σας υ ; 

Φ ῆρα κελαιγόζῥιγον ὀρεστιὰς ήλασε Βάκχη, 
9 / ΄ 4 3 { ἰσχία µαστίζουσα δορικτήτων’ ἐλεφάντων. 

160 καὶ χουσέην Ὑμέναιος ἀνηέρταζε βοείην͵, 
3 ΄ ουκ ιά ΄ . 

ἀνέρα συλήσας γουσάσπιδα". γηΦόσυνος δὲ 
ο - / /’ / ᾧ] ω 

κοῦρον ἐρωμαγέεσσιν ἐδέρκετο Βάκχος ὀπωπαῖς, 
’ ς 6 / ον) 

τεύχεσιν ὑπναλέοιο καταυγαζοντά φορῇος. 
ο ΄ 3 ’ ς. 3 πα ντ ” 

καὶ γὲέος Ίκοντι-εν εν ἐντεσιν Ολβιον αἴγλην, 

105 ὡς, «4υκίου Τλαύκοιο λαβὼν, ἀμάρυσσε µαχητάς, 
-” ’ ιά “.ς 

ἀφνειοῖς σακέεσσιν ἀπαστράπτων, «άιομήδης. 
αβΑα ο] , ... { 

ἄλλους ὃ᾽ ἀντιῤίους στρατιὴ ληίσσατο Βάπχων, 
’ εἲ π, α ; ς , .” 

φήδυμον ὕπνον ἔχοντας, ὁκόστολον ἠδέος οἴνου. 
/ ια ιά ; εἳ 

Ἔνθα τις ἀγκυλότοξος, ἐρημάδε σύγνομος ὕλορ 
, , ς , , Π 

179 παρθένος -4στακίδεσσιν ὁμότροφος ἠνδεε νύμφη, 

1750 

καλλιφυὴς Νίκαια, λαγωβόλος “ἄρτεμις ἄλλη, 

ἀλλοτρίη φιλότητος, ἀπειρήτη Κυῦερείης, 

Φῆρας ὀϊστεύουσα, καὶ ἰχνεύουσα κολώναις" 

οὐδὲ μυ]ῷ «ΦΔυύεντι καλύπτετο παρῦ ενεῶνος. 

καΐ οἵ ἐνὺ σκοπέλοισιν, ἐρημονόμῳ παρὰ πέζη, 

ἠλακάτη πέλε τόξου ἄειδέος ἔνδοθι λύχιιης" 

μηκεδανοὺ κλωστῆρες ἔσαν πτερόεντες ὀϊστοί, 
. ; { 

καὶ σταλίκων ξύλον ὀρθὸν ὀρειάδος ἵστὸς «{θηνης. 

ου... ὍθϐὌθρθμμυ--- 

ν, 198. 8. Πλ. Ῥάκχου ἰοχύα µ. εὐ. Ῥτ. επιεπά. Εαἰκ. 

ν. 1025. καταιγίζοντα φορ. ἴεπίαραϊ Ὀσαμρ. 

ν. 109. λυκίου ἨῬάκχοιο λ. ἆμάρησε µ. εἰ. ϱτ. γλυκίου βαρος 
εᾱ. αἰτ. επιομάαν. Έας. 

ν. 107. στρατιῇ εᾱ. Ῥτ. επιεπᾶ. Εαὶῑς. 

γ. 17ο. Οοπίϊσί ρο5ρεῖι στακ. -- Ἀύμφαις, 

γ. 172. ἀπηρήτη εᾱ. ϱν. επιεμᾶ. ας. 
γ. 174. παρθενεῶνα εᾱ. ϱχ. αΏ οοά. πιει. 

ν. 175. σκολόπεσσιν θα], επιειά. Εαῑς. Ίος πιαήπι παρὰ 

Ξτέτρ)). 



π 4ΙΤΟΝΥΣΙΑ4ΚΦΝ 1Ε. ΧΖ’ 

καὶ καθαρῇ συνάεθλος ὁμίλεεν ᾿Τοχεαίρη, 

18ο καὶ λίνον ἐν σκοπέλοισιν ἀγέπλεκεν ἠ θάδος ἄγρης 

φήματος ἀσκητοῖο φιλαίτερον" οὔ ποτε τόξον 

ποικίλον εἶδοςο ἔχοντοςο ἀνάλκιδος ἥπτετο φεβροῦ, 

δορκάδας οὐκ ἐδίωκε, καὶ οὐκ ἔψαυε λαγωοῦ" 

ἀλλὰ περιζεύξασα δαφοινῄεντε χαλινῷ, 

γλαυκὰ δασυστέρνων ἐπεμάστιε γῶτα Λεόντων. 

πολλάκι δ᾽ ἔγχος ἄειρε παταντία λυσσάδος ἄρκτου: 

µέμφειο δ᾽ ᾿Ιοχέαιραν ἐκηβύλον, ὅττι λιποῦσα 

᾿ στικτὴν πορδαλίων γεγεὴν, καὶ φῦλα Λεόνιων, 

19Ο 

300 

οὐτιδαναῖς ἐλάφοισιν ἑὴν ἔζευξεν ἀπήνην. 

οὐδὲ μύρῳ µεμέλητο" μελιρήτων δὲ κυπέλλων 

ὑδατόεν προβέβουλε χαραδραίης πόµα πηγῆς, 

ψυχρὸν ὕδωρ προχέουσα. καὶ αὐτορύφῳ κεγεῶγν 
κούρης δύεβατος οἶκος ἐρημάδες ἦσαν ἐρίπναι. 

πολλύκι δ᾽ εὐκαμάτοιο μετὰ δρύµον ἠθάδος ἄγρης 

πορδαλίων σχεδὸν ἧστο" μιῇ δ᾽ ὑπὸ κοιλάδι πέερή 

µίμνε, µεσημβοίζουσα λεχωΐδος ἄγχι λεαίνης, 
«λ 4 αο» ἕ ας ’ ) ν ῃ 
ἢ δὲ γαληναίήσιν ὑπ ὀφρύσι, μειλιχίη ύηρ, 
3 { / / / ' / 
ἀδρυπτοις γενύεσσι δέµας λιχμάζετο κούρη, 

καὶ, κινυροῦ µίµημα κυνὸς, δειδήµονι λαιμῷ 

ὠμοτόκου στόμα Λλάβρον ὑπεκνυζᾶτο Λεαίνης 

χειλεῖ φειδοµένῳ' δοκέων δέ µιν 4ρτεμιν εἶναι 

ο ο νϱ----- ο 

γ, 185. ἔψαυσε Λ, οὐ (1ἲ, 

ν. 198, στιμτὸν πι οὐ. ο. ΥΠ. 274, 

γ. 192, ὅδ. ῥοφέουσα γο]εῦ. Ὑγακεί, 9γ]ν, ΙΥ. ρ. 49, 9. 

ν.χοά, ε νου, εὔκαμάτ, νἱᾷ, 145, Ὑ. 485, 

ν. 10δ. κούρης. 

γ. 199 

γ. 3οο, ὑπεκνύξατο εᾱ, ϱὲ,) 4ἳ θοᾶ, οιιε(. 

δι δήµονι Λ, εᾱ, ϱν. οπισιᾶ, Ἐα]ῖς, 

Το, ηᾷ μ 



. ». 

26δ (γ. κιΝιθώΝι Νο 

; ’ ή 

τεῖς πέδον ἵκεσίοιο καθελκομένοιο καρηνου, 
εν / ’ 3 / ’ 

αὐχένι, λαχνήενει λέων ἐκλίνετο νύμφη. 
΄ 3 ΄ » , ασ; - 

Κα τις ἐνὶ ξυλόχοις ὀρεσίτροφος Ίνθδεε ῥούτης, 
3 λ ; , ς ’ ηλ, «ΓΩ 

305 ἰθυτεγὴς, περίµετρος, υπέρτερος Ἠλικος ηβης" 
/ [ή 5 , ε/! ιοἳ 3 , , [αι 

οὔνομά οἳ πέλεν Ύμνος, Ὁς ἀγριάδος μέσον ὅλης 
; / η , ; 

ἱμεριᾶς ἐγόμευε ῥβόας παρά γείτονι κουρῃ. 
ι , ὧ . / 

καὶ νοµίην ἐρατζσι κπαλαύροπα γερσὶ τινάσσων, 

εἰς βαθὺν 1λῦεν ἔρωτα, καὶ οὐκέτι τέρπετο ποίµχαις, 
3 , ς ... οο Δ ... 

910 εἴκελος 1γχίση ῥοδοειδέὲ, τοῦ ποτὲ Άυπρις 
λ -ν ῴϕ ε Π ; 

ἀργεννὴν ἐνόμευεν ὀφεσσιγόμων στίχα ταύρων, 
1 3 ... { 3 Δ λ , 

χεστὸν ἐλαφρίζουσα ῥοοσσόων. αμφὶ δὲ λόχιη 
΄᾽. - ΄ ’ [ή 

βουκόλος ἀγρώσσουσαν ἰδῶν χιογώδεα κούρην, 

οὐ βοέτς αγέλης ἐμπάζετο" φοιταλέη δὲ ῥοέης αγέλης ἐμπάξετ φοιταλέη δὲ 

λ μα [ών] εἰς έλος αὐτυκέλευστος ἐβόσκετο πόρτις ἔρηµον, 

ἀρχαίου δυθέρωτος ἀποπλαγχὺεῖσα τοµῖος, 

δαµάλη πεφόρητο, περισκαίρουσα κολώνας, - 

ποιμένα μαστεύουσα. γέος ὃ᾽ ἐπλάζετο βούτης, 

παρ εγικῆς ὁρύων ῥοδοειδέα κύκλα προζώπου. 

990 Λαι δολυεις ἐρέθιζεν Ἔρως ποθέοντα τομῇα, 

ο στοῳ λαβροτέρῳ, δεδονηµέγον' ἓν σκοπέλῳ γὰρ 

παρθενικῆς, ἀκίχητον ἐπεσσυμένης δρύµον ἄγρης, 

) ἐς ἠέρα κοῦφος ἀήτης. 
3 καὶ χροὺς ηνθεε κάλλος" ἐλευκαίνοντο δὲ µηροί, 

πέπλον ὅλον κόλπωσεν 

ὶ β 4 ς , 5 ’ 

325 Καὶ σφυρὰ φοιγίσσοντο , καὶ ὡς κρίνον, ὡς ἄνεμωνη 

γ. 205. τθυτενὴς εὄπ. Ἐπι. Ἠ]ιοάοια, 
γ. 908. κ. νομίην ὃ᾽ ερατ. να]ξο. 

γ. 200. ποίµνας αᾱ, ϱτ. επιειᾷ. ας, 

π. 210. ἵκελος εατίί. 

ν. 910. αὐτοκέλαστος ο, ϱ.. ρα Ταϊκ. Μος πίαστε οετ, 

ερήµφ. Ἐπι. ἴαπι Εὐνοάοπι, 

ν. 323. (οπλοὶ ροδεεί ἐπεσσυμένης δρόµον αὕρη», οἱ, ΤΙ. 117 
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που 
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ο) 

ΜΙΟΝΗΣΙΑΚΩΝΗΙΕ. ΧΡ. ῶδο 
ο” 

γιονέων µελέων λα ἀνεφαίνετο Άειμων. 

καὶ νέος ἡμερόφοατος,. ἔχων ἀκόρηιον ὀποπήν, 
3 / Ε) φ- 3 , ἡ πα} τὰ 

ἀσκεπέων ἐδόκευεν ἐλεύθερον ἄντυγα μηρῶν. 
. { 9 «. ο” 

βότρυν ὀπισθοπόροιο πόµης ἑλέλιζεν ἄήτης, ᾿ 

κουφίζων ἑκάτερθεν'. ἀειβομένων. δὲ κοµάων, 
Α ., ’ ο] 

Λευκοφαής σελάγιζε.µέσος γυμτουµενοο αὐχήν. 
ῃ , / / / 

καὶ νέος οὐρεσίφαιπος ὁμάρτεε πολλάκι κούρὴ, 
ον λ / / σπῇ μὲν ἐπιψαύων σταλίκων,. ἢ τάξον. ἀφάσσων, 
ω Ὁ ην / πἩ δὲ ποθοβλήτοιο τιταινοµένοιο: ῥελέμτου, 

ς σο 3 ὃν Γ ν ς 3 ιά λ .Ἔξ 

ἱμερτῆς ἐδόκευε ῥοδόχροα δάκτυλα κουύρης. 

εἴ ποτε τοξεύουσα, κέρας πυκλώσατο, γευρῇ, 
Δ / ο Δ 9 σὸ ο καὺ παλάμη γυμγοῦτο, λαῦὼν νέος ὄμματι λοξῷ, «.- 

αν ου . , / λευκὸν. ὀϊστευτῆρα βραχίονα δέρκετο πούρης, 
/ , π/ 3 Ν ο σα 

ὄμμα παλι δίνητον: ἄγων, ὀχετηγὸν. Πρώτων, π 
[ / 

εἰ τόσον, ὧςᾳ Νίκαια, πέλεν λευκωλενὸς. Ἡρη 
ν .. ώ / ὼ ή Ἑσπερίην ὃ᾽ ἐπὶ πέζαν. ἑὴν ἐτίταινεν ὀπωπήν, 

εἰ πλέον ἀργυφέη πέλε παρθένος, ἠὲ Σελήνη. 
” / α ; ς / «/ Ἔπ 

Καὶ νέος ἀμφιέπων ὑποκάρδιον ἕλκος Ερώτων, 
ν) 3 ἐγγὺς ἑὼν, καὶ. νόσφιν ἑὼν, ἐμνώετο κούρης, 

.ω , ..- σ ... ; σ/ 
πῶς βέλος εἰς σκοπὸν. εἶλκεν ὀρειάδας ἁγτίον ἄρμτου, 

ρω ἀἍ ΄ / 3 , 5 [4 

πῶς δὲ λεοντείην. παλάµαις ἐσφίγξατο. δειρήν, 
΄«. / ; , ι ο δίζυγα γυµνωσασα .ῥραχίονα μάρεὺρι δεσμῷ, 

πῶς πάλιν ἱδρώουσα. λοέσσατο αδύμαευ πηγῆς ο 

ἡμιφανὴς, καὺ μᾶλλον ἄεὶ µιμνήσχετο πέπλου, 

γ. 327. Οιμά, '8ἱ Ἰμερόφοιτος Ἱόροπάυι Ὁ τά. 0)88. . ν, δει. 

οχδρεείος {οχι. ἄντ,. μαζῶν; »εᾷ ΜΗ] οι πππιαμό αι, 

Υ. 229. ἑλέλιξεν εί, ΄  Απίις: Ώιμιο “νειδαι οκοἰαἰε ασια, 

Ἠενπιαπητ]ς. 

γ. 201. Λευκοφυὴς εἀιιί. 

(Ν. 340, Λευκώνερος 140, 6, Ῥν. οπγειάα). λα, 
γ. 346. λεοντείην παλάµην --- δειρῇ «αὐϊε 5ἶιο 6οµθα; Οθᾷ/ ροῖθ- 

Σὰ1 ϱἰἰι λεοντεέῃ παλάμη» --- δειρῃ. 

Υ α 
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ε ΄ / κ. 3 Ε) µ 1/ 3 4 
ὑππύτε µιν δυγέων, καὶ ἐς ὀμφαλὸν ὄχοις ἀείρων, 

’ λ 2/ 3 / 7 

γυμνώσας χροὺς ἄνθος, ἀγηκόντιζεν ἄήτης. 
, τω ών Δ Ἔλλν / 

πείνου μγῆστιν ἔχων , γλυκερᾶς ἱπέτευεν ἄέλλας, 
, /΄ ον 

ὄφρα πάλιν βαθύκολπον ἀναστείλωσι χιτῶνα. 
Π . ΄ 5 

Καὶ νέος ἄστήρικτος ἐὐκραίρῳ παρὰ ποίµνη 
’ Γ 38 ὶ ς { / 

γείτονα Φηρεύουσαν ἰδὼν νψαυύχενα κούρην, 
ον εκ. . ’ ως 

τοῖον ἀπεῤῥοίῤὂησεν ἔπος ζηλήμονε φωνῇ 
” ’ ΄ Α ΄ ᾽ 

4ἶθε βέλος γετόµην, ἢ δίκτυον, ἠὲ φαρέτρη, 
” ο ΣΕ ’ / . 1 ω 

αἴθε ῥέλος γενόµην Ὀηροκτόχον, ὄφρα µε γυμναῖς 
Δ 3 ΄ ας {  λ { 

χερσὶν ἐλαφοίσσειεν΄ ὀπισῷοτόνοιο δὲ τόξου 
2, ο” { λ ’ τά σ 

εἴην γεῦρα βύειά πολὺ πλέον, ὄφρα µε µαζῷ 
’ / { / 

Ἰιονέῳ πελάσειε σαὀφρονος ἔκτοῦι µίτρης, 
. ’ σ / { η , 

ταὶ δαµάλη, νγαὶ μὐσχε, σαὀφρογος ἔκτοῦε µίτρης. 

παρθένε, κουφίζεις βέλος ὀλβιον" ὑμέτεροι γὰρ 
/ / ΄ ην. , Ὕμνου µηλονόμοιο µακάρτεροί εἴσιν ὀϊστοί, 
’ οω / ΄ 

ὕττι τεῶν φαύουσιν ἐρωτοτόκων παλαμάωγ. 
- -” { σοῖς γλυκεροῖς σταλίκεσσιν ἀφωγήτοισί µἐγαίρω" 

οὐδὲ µόγων σταλίκων µε φέρει πόθος: ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ 
κ . / / / ζῆλον ἔχω τυξοιο, καὶ ἀπγεύστοιο φαρέτρης. 

αἴθε µευημβοίζουσα ποθοβλήτῳ παρὰ πηγῇ 
- / 2/ απ. Ἔ ; / γυῖα καταψίξειεν, ἴδω ὃ᾽ ὑψαύχενα κούρην, 
1 / Χ , ΄ - ν γαὶ δαµάλη, ναὶ µόσχε, δίχα φΏονεροῖο Ἰιτῶνος. 

2 ’ 4 3/ ο. ύ οὕπω µοι, Κυθέρεια, τόσην ὤκτειρας ἀνάγκην; 

Θρινακίην οὐ οἴδα; καὶ οὗ κερεαλκέα ποίµνην, 

γ. 3202. µύστην ἔχων εᾱ, ϱν, επιθµᾶ, Γακ, εἲ (11, 

ν. 2590. ἐλαφρίσειεν εἀῖῖῖ, 
γ. 309. πολυπλέον οὐ. Ῥν. επιει. Εα]κ. 

γ. 361. χιογέων γυρο. 

γ. 200. κουφίζει εἆ, ϱρτ. επιειᾶ, Εαῖῖς, 

γ. 272. Ύδθιεδιδ δηδρεςίιδ, γι]ξο 5ὗια ἠπϊθιχοραίίοπα αεοἰρίίην, 

Πεδίάετεια: πῇῃ, πῇ µοι, Ι. τ. ἤγειρας ἀγάγκην; υεὶ δπιΠε αιίἀ. 
γ. 275. Θρηνακίην εἰ. ϱτ. επιθιὰ, Ἐαλκ. Ίος κεραελκέα π. εαΠττ, 
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{ΗΙΟΝΥΣΙΑΚΩΝ ΤΠ. ΧΙ δέ 
ο ιά 

οὐ βύας ᾿Ηελίοιο κατ οὔρεα ταῦτα νομεύω, 
πν, , α/ ή ! ) Ἡ ”4 3 [ή 

οὐ κρυφίην Ίγγειλε πατηο ἐμὸς άθεος εὐνην. 
Π { [ή , ῃ Γη] / 3 μ ἕλ . 

παρθένε, µή µε δίωκε, καὶ εἶ βοας εἰς γομον ἕλκο 
.) , / 39 / 3 -ω οὐρανίων λεχέων ἐπιβητορές εἴσι γομµῇες. 

ς Φ { ελ ο 4 

Τιθωνὸς ῥοδόεις πέλε βουκόλος, ὃν διὰ μορφη», 
/ . [ή δε. 

δίφρον ἑὺν στήσασα, φαεσφόρος ἤρπασεν ᾿Ἠως 
φο Ί |" μ] 

/ { Λ λ / 

καὶ «4ιὸς οἴνοχόος πέλε βουκόλος, ὃν διὰ κάλλος 
3 . 5 ’ 

φειδοµέναις ὀγύχεσσιν ἐκούφισεν ὑωμπέτης Ζευς. 

δεῦρο, βόας ποίµαινε, καὶ ὁπλοτέρην σε Μαλέσσω 

ἄλλῳ βουκολέοντι σὺν ᾿Ενδυμίωνι Σελήνην. 

ῥύπτε βέλος, καὶ ψαῦε καλαύροπος, ὄφρα τις εἴπη 

Ὕμνου µηλονόμοιο βύας Κυθέρεια γομεύει- 
/ ᾽ 3 /{«.. , Ὥως φάτο, καὺ λιτάγευε’ φίλων ὃδ᾽ ἐδράξατο γουγων 

] ’ Λ Γη ΄ ε κ χερσὶ γυναιµανέεσσι, καὶ ἕσπετο" καί οἳ ἐνίψαι 

ἔτρεμεν οἴστρον Ἔρωτος, ἑᾗῃ ὃδ᾽ ὑπεμέμφετο σιγῇ- 
4 χι / ς ! 3 ΄ 

Καί ποτε, Φάρσος ἔχων, γαμµίων ὕποεργον Ερωτων, 
’ τ / 3 / 1 / , κείµενα ἨΝικαίης ἄγεκούφισεν ἔντεα Φήρης 

καὶ δόρυ «οῦρον ἄειρε, πόθου δ᾽ ὑπὸ µείζογι κέντρῳ 
4 μη ην Ν πούρης χωομένης γλυκερὴν Πειρε φαρέτρην, 

, 3.» ιά 
καὶ κύσε δίκτυα πωφὰ, καὶ οὐ πφείοντας ὀϊστους, 

, / 3 3 , χείλεσι τερποµένοισι µιαιφύνον ἰὸν ἐρείσας, 

καὶ στέργοις ἐπέλασσεν, ἄφειδέὶ χειρὺ πιέζων ' 
΄ ζω |) { ο] 

καί τινα μῦῦθον ἔειπεν ἀδουπήτῳ τινὺ φωνῇ” 
; / ς ΄ 11ρὺς ΤΙαφίης, φῷέγξασθε πάλιν, δρύες, ὡς ἐπὶ Πυόῥης, 

ς ’ 3 / / ΄ 

ὡς ἐπὺ «4ευκαλίωνος, ἐλέγξατε λυσσάδα κουρην. 

ν. 976. Ὑαιρ. δίωκε 1ο Φαδροοίαπι νἰάρατας, ο. Αμασ, Ο4. 
ΧΧΧΙΥ. μὴ -- τᾶμὰ φίλτρα διώξηδΣ. 

γ. 378. ῥοδ. πέλε νυµφίος, ὃν ὃ. να]ρο, ϱΟ1. Υ. 28ο. αἱ 6οπιππει!. 

γ. 3δι. φειδοµένης ὀὂν. οὐ, 
ν. 3297. ἐνίψας οὖά. οπιθιά, Οι. 
γ. 3280. καὶ τότε εἰ. αἱ. 

γ. 205. δίχτ, κοὔφα νυ]δο., ' 
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ΝΟΝΝΟΥ : 
Ν 

΄ ἃ Δ ; δι "εσως 3 ; 

4άφνη καὶ σὺ φίλη, δενδρώδεα ῥῆξον ἰωήν" 
.Ω Π ’ , / / 

αίθε μαλὴ Νίκαια πάρος πέλε;, καί κεν “{πόλλων 
5 , ο 5 ῃ , [ 
ἁβροτέρην ἐδίωκε, καὶ οὐ φυτὺν ἔπλετο 4άφνη. 

ως ν . Α, ν ᾽ . ͵ ) Όα . “ 9: ί ͵ ὃς φάτο: καὶ σύθιγγι σαὀφροτος ἐγγύθι κούρης, 
’ ετω σα .. Π 2 / ΄ 

µάρτυν ἑῆς ὀδύνης, γαμίην ἐλελίζετο μολπήν. 
Ν α αν τσ Ε] ΄ ον. παρθενική ὃ᾽ ἀγόρενεν ἐπεγγελόωσα γομΏῦ" 

ν γ ο. ’ ς ΄ [ή 

“Ηδὺς ὅ συρίζων Ταφίης µέλος, ὑμέτερος Παν: 
Αα { ; 3 λ , 

πολλάκι µέλψεν Ἔρωτα, καὶ οὐ πέλε χυµφίος ᾿Ηχοῦς, 
5 ΄ / 3/ / Δ ι ω 

ἁ πύὀσα «Ιάφχις ἄειδεν ὃ ῥουκόλος' ἄμφὺ δὲ μολπῇ 

παρθένος ἄστιῤέεσσιν ἐκεύψθετο μᾶλλον ἐρίπναις, 
; ου ’ 5 , ; 

ποιµεχίηο φεύγουσα ῥοῆς µέλος. ἆ πὀσα Φοίβου 
σι ” { ἔκλυε µελπομένοιο, καὶ οὐ φρένα Φέλγετο 4άφνη- 

. , ’ ο, ΄ 1/ ΄ 

Ὡς φαµένη, δύρυ Θοῦρον ἐδείπνυεν άφρονι ῥουτη. 
πώ [α. ΄ {.. , 

αυὐτὰρ Ὁ, Λυσσήεντι τετυµµέχο: ἠδέν κέντρῳ, 
Δ ’ ς/ / αἩ πα ε] ΄ 

μὴ νοέων, ὃττι τόσσον ἔην ἄστοργος ἁμαζων, 
ὋὪω η 3, [4 πομπὸν ἑοῦ Φανάτοιο, δυςίµερον ἴαχε φωνην΄ 

τ 1”. / { -- α Ναὺ, Λίτοµαι, προῖαλλε φίλον δύρυ ᾽ χιογέη δὲ 
βο.. εζ ρω , / { 

ατεῖνέ µε σῇ παλάμη, καὶ τέρποµαι" οὐ σέο Λόγχην, 
σα , . κ. / { 

οὐ τροµέω, φυγόδεανε, τεὸν ξίφος, ὅττι τελευτήν 
τς. / ' ς Δ {ε. 

ὀξυτάτην ὀπάσειεν, ὅπως ποτὲ πικρὸν ἀλύξω 
η ο λε», ο ἃλ , ΄ ώ 

ἔμπεδον ἕλκος Έρωτος, Ὁὑπὸ φρέγα ῥοσκομενον πὺρ.. 
Ξ ε/ / / 3 Δ / 

τεθναίην, ὅτι πύτμος ἐπήρατος" εἰ δὲ ῥελέμνῳ 
κ ; αχ ος ΄ / 

ποξοφὀρος μετὰ Κύπριν ὀϊστεύσεις µε καὶ αὕτη, | 
4 ΤΠ ’ λ / 3 Ὕ ας. ς ’ δὲ 

προς Παφίης, µη πέµπε κατ αὐυχένος, Ίμετερην εξ 
Ἀ ’ πως» ε! ΄ 3 ᾽ πχ 4 σὸν ῥέλος εἰς φρένα πῆξον, ὅπη βέλος ἐστὶν Ερωτων. -- 

ν. 200. }πί εν ἀπ. ιοηίαραί Οµπ, ἨαΙο, 

ν. 501, ἔπλεκε άφνην ει. οοττεκῖι Οσα, 

ν. 904. Εχαι, ΟΙΤΗ εµελέκετο πια]]οπι. 
-3 ια] Ὀ 

1 ο7. δάφνης εᾱ. Ῥε. επιθηά. Εαἰς, 

ν. ὅπά, ἕον Φανάτ. οὐᾷ. εμιεμά, Εαλῑκ, {π οοπθοῖε, 
γ. 516. οὗ γὰρ λόγχην οτι. επιεπζαν. Ομα, οὐχ ἄρα Ἡλιοάοπε, 

ν. 521, τοξοφόρῳ εἰ οἴστεύσῃς οὐ, , 

υγ. 225. ὅπη οδ1ῖ, 



α 

4ΤΟΝΥΣΙΑΙΚΟΝ ΤΕ, Χ; σ45 
δω 3 μυ ’ Δ ; 

αὐχένι μᾶλλον ἴαλλε τεὸν δύρυ, μὴ φρένα τύψης" 
5 5 3 λῆ σαι, Ε) ὃ / ντ] δέ / 
25 ὠτειλῆς ἑτέρης οὗ δεύοµαι. εἲ δέ σε τέρπει, 

” , / λ ω 

τλήσοµαι ἄλλο ῥέλεμνον, ὅπως ἐμὲ γαῖα καλύψη, 
΄ 

Δ λ «’ 1) ΔΝ ϱ) ῃ / 

καὶ πυρὸς ἕλκυς ἔχοντα, καὶ οὕτηθέντα σιδήρῳ. 

κτεϊγέ µε τὸν δυςέρὠτα, τεῆς μὴ φείδεο νευρῖῆς " 
/ Δ , «/ ’ Ρο. πο 

Φηλύνης δὲ σίδηρον, ὅταν φαύσειας ὀϊστῶν. 

36ο ἵσταμαι αὐτο-έλευστος ἐγὼ σκοπὸς, ὄμματι τερπνῷ.' 
/ / λ / / 

δάκτυλα µαρμαίροντα περὶ γλυφίδεσσι δοκεύων, 
Ε] . 5 οιήξ Δ Α ο / / 

ἐκταδὸν αὐ ἐρύοντα τεὴν µελιηδέα νευρή, 
«. ω  ς ΄ / ά ο δεξιτερῷ ῥοδθεντι πελαζοµένην σέο µαζῷ. 

/ ος η] ς / μα 4 . Φγήσκω νεκρος Ερωτος ἑκούσιος ἠδέι πότμῳ 
| / /{ ε) / ο 

205 οὐκ ἀλέγω ὥανατοιο, καὶ οὐ τροµέω νέφος ἰῶν, 
ο ς., / κ. ’ 

7υμγὴν ὑμετέρην γιονωδεα χεῖρα δοκεύων, 
/ ολα. ο - { σα, 

ἁπτοιιένην τοξοιο καὶ ἵμερόεντος ὀϊστοῦ. 
3 νι απ ψ, / ρω μΑ 5 Π εἲς ἐμὲ πάντα βέλεμνα τεῆς προῖαλλε φαρέτρης, 

λ ῃ { Δ 

εἷς ἐμὲ πέµπε ῥέλεμγα µιαιφόνα” πικρότεροι γὰρ 
”/ Δ , 4 .. 240 ἄλλοι ἐμὲ κλογέουσι πυριγλώγινες ὀΐστοί. 
3λ Δ ο ου ... “ς 
ἣν δὲ κατακτείγης µε τεῷ φρενοῦελγέὲ τόξῳ, . 

, . / Δ / .] ; ο 

παρθένε, μὴ φλέξειας ἐμὸν δέµας ἠθάδι πυρσῷ" 
..ω θε; , «3 ο μ πυρκαϊῆς ἑτέρης οὗ δεύοµαι' ἀλλὰ σὺ, κούρη, 

ου 4 ν / 8) / μοῦνον ἐμοὶ φδιμένῳ γλυκερήν περίχευε κογίην 
κ υ ε. / σα , ν α/ ”/ . 

245 χειρὶ τεῇ, πυμότην ὀλίγην χάριν, ὄφρα τις εἴπη 
/ ς Ε] ; λ ση Δ ΄ 

παρθένος ὡς ἐλέαιρε, τὸν ἔκτανε. μηδὲ Φανόντορ 
34 ὶ αι Ά Δ Δ 3 ο χ / /{ 

αὐλὸς ἐμὸς, μὴ πημιὶς ἐμῷ περὶ σήµατι κείσθω, 

ποιµεγίην μὴ ῥάλλε καλαύροπα, µάρτύρα τέχνης" 
» , , 5 / 
ἀλλὰ κατακταμέγοιο τεὺν βέλος ὑψόδι τύμβου 

ου 9 εν , αν. { 75ο πῇῆξον, ἐμφῷ δυςέρωτι λελουμένον εἰεέτι λυῶρῳ, 
ν . ῃ « .ᾳ, ; 

δὺς δέ µοι ὑστατίην ἑτέρην χάριν ὑψόθι τύμβου". 

ν. 526. καλύψει οὔμί. φιιοᾶ Γενί ροίθνας. 

γ, 520, Α]ῑας Ε. πια] θηλύνεις δὲ σ. νε] ἀοείάετει ορια άν, 
γ. 545, τεὴν π. εᾱ, ϱτ. ειάομὰ, Εαὶῑς, 



δ46 ΝΟΝΝΟΥ 

Ε) - ; 

ὤγθεα ἈΝαρκίσσοιο ποῦοβλητοιο γεγέσθω, 
3λ α ὃν 5 ΄ 1λ π1 ) π 3/ ω 3 ή 

3) κρὀκος ἵμερόεις, ἢ ἸΜέλακος ἄνθος ἐρώτων 

εἰαρινήν τε φύτευε μινυνθαδίην ἄνεμωγην, 

355 πᾶσι ἀπαγγέλλουσαν ἐμὴν μιγυώριον ἤβην, 
3 ὸ ́ Ν ’ - ’ κ 3 (λ . 3λ λῶ. Ξ 

εἰ δέ σε μὴ τέκε πόντος ἀμείλιχος, ἠὲ κολῶναι, 
3 ᾽ ’ / ς » 

βωιὸν ἐμοὶ χέε δάκρυ, τόσον µύγον, ὅσσον ἐέρσαις 

ἱμερταῖς ῥοδόεντα παρηϊδος ἄκρα διαίγειν. 

χειρὺ δὲ σεῖο χάραξον ἔπος τόδε πενθδάδι μίλτῳ: 
͵ Ε] ’ ς ασ 4 -ϱ 

ὤ6ο ἐνθάδε ῥουκόλος Ύμνος, ὃν ἔκτανεν ἄμμορον εὐνῆς 
/ 32 1. / ΄ 

παρθενικὴ ἈΝίκαια, καὺ ἐκτερέῖξε «)άνόντα. 

ἾΏς φαµένου, Νίκαια χολώετο" Λλυσσαλέη δὲ 

λοίγιον ἰοβόλου γυμνώσατο πῶμα φαρέτρης, 

καὶ ῥέλος ἰθυκέλενθον ἄγείρυσεν' ἐκταδίη δὲ 
/ ’ 

565 κυρτὸν ὀπισθοτόνοιο κέρας κπυκλὠσατο τόξου ̓ 
/ ω ’ Ἅ .) . 4 ἠνεμόεν δὲ βέλεμνον ἓς ἄνθερεῶνα γομῆος 

/ / 3/ / 

φθεγγοµένου προέηκε" καὶ ἄσχετος ἰὸς ἀλήτης 

μῦθον ἔτι προχέοντα µέσῳ σφρηγίσσατο Λλαιμῷ. 
3 ἂν ν. 2’ η / / « 
᾿λλ’ οὗ φεκρὺς ἄδακρυς ἔην τότε". µεμφομένη δὲ 

-”- 3 ’ π 3 λ 3/ τή 

ὤ7ο ἀνδροφόνον Νίκαιαν, ὀρεστιᾶς ἄχνυτο Ἀύμφη, 

µυροµένη νέκυν Ύμνον' ἓν εὐδένδρῳ δὲ µελάδρῳ 
ε ὰ 5 / ήν / / 

Ῥυνδακὶς ὑγροφόρητος, ἀσάμραλος ἔστενε κούρη, 

ἈΝηθάδες δ᾽ ἔκλαυσαν’ ὑπὲρ Σιπύλοιο δὲ γείτων 

δάκρυσιν αὐτογύτοις Νιό πλέον ἔστενε πέτρη, ϱ ο ης 

8 
ο) 

σοι 
’ σε , , γ/ ων. 3 / 

κουρη ὃ ὑπλοτάτη , αμίων έτι γηις Εοωτωγ; 
, , ς ; / 

μήπω «Βουκολίωνος ὁμιλήησασα χαμευγή, 

σσι ϱ Ἐοτ!. ἔμερτῆς --- παρ. 

ἐθικέλευθον ἀνήρνοεν οὔἵτ. 
8. σφ. δεσμῷ εἆά. οιπ. Ἠ]ιοάοπι, 

νύμφην εᾱ. Ῥτ. επιθνά. Εας. 
πέτρης εᾱ. ϱτ. αἳ εοᾷ, ειπεμά, 

ν. 376. χαμεύνης ει. χαμεύνῃ γε] χομεύνης Ρτορομεῥαί! Εα]ς. 

Ε. νετυτα χαμεύναις. οἳ. ΧγΠ. 20. 

4 
ωα ὢι Όνὶ 

σον μον 

. ωα Οᾳ νὰ ΙΟ) / Ὢ ὁ ὃ 

. 



3δο 

"3δο 

4ΙΟΝΥΣΙΗ4ΚΗΟΝ ΙΕ. Χ}, 2456 

δν ’ / Νηϊς ᾿4βαρβαρέη νεµεσίζετο πολλάκι νύμφη. 
, ΄ ε ’ 3 ’ / 

ἀμφὲ δὲ «4ίνδυμον ἄκρον, ὑμήλυδες, ἐγγύθι λόγχμης, 
’ ’ ; / / ᾿στακίδες µέμψαντο «Κυῤηλίδος θεα νύμφης. 

. Π ’ ” { 

αἴλινα δὲ φθέγξαντο, καὶ οῦ τοσον αἴθοπι πότμῳ 
’ ή / 

"Ἠλιάδες Φαέβθοντος ἐδακρύσαντο «Φανόντος. 
ὰ / 3 / Ε) / / / 

καὶ φονίης ἀδάμαστον ὀπιπεύων φρένα κούρης, 
΄α .) αρα / 3/ 

τόξον Ἔρως ἔθριψε, καὺ ὄρκιον ὤμοσε βούτην, 
λ ος ς ου ςς ’ ἳ παρθεγικὴν ἀέκουσαν ὑποζεῦξαι «4ιογύσῳ. 

» τν / , ΝΑ] ΄ 
ὄμμασι ὃδ᾽ ἀκλαύτοισι, λεοντείων ἐπὶ δίφρων, 

4ινδυμὶς ἠϊθέοιο δεδουπύτος ἔστενε “Ρείη, 
/ Δ 2; νι 9 ; ή ε/, 

µητηρ Ζηνὸς, ἄνασσα" καὶ ὀλλυμένου µορον Ύμνου 
, ’ 9 ; / ῃ .] [4 

2) γάμον ἐχφαίρουσα κυνύρετο παρθένος Ἠχω. 
/ 3 .ς , π/ ΄ καὶ δρύες ἐφθέγξαντο" τί σου τόσον ἤλιτε βούτης; 

΄ ”- ; ε/ 3/ μήποτε σοὶ Κυθέρεια, μὴ “ἄρτεμις ἵλαος εἴη- 
2/ λ/, ’ 

Έδρακε ὃ᾽ ᾿4δρήστεια µιαιφύνον, ἔδρακε, κούρην, 
/! 3 [ή , , { 

ἕδρακεν ᾿4δρήστεια γέκυν, σπαίροντα σιδήρῳ, 

καὺ γέκυν ἀρτιδάίχτον ἐδείκνυε Κυπρογεγείη, 
/ ” ο} , 

µέμψατο δ᾽ αὐτὸν Ἔρωτα. ἈΝαὶ εὐπετάλῳ παρὰ λόγμη 
Ε/Γ γ. 9 , α , / / : Ύμνον ἐποικτείροντος ἐλείβετο δάκρυα ταυρου 

/ Ὕ/ / ου καὶ δάµαλις δάκρυσε, καὶ ἔστενεν ἀγνυμένη βοῦς, 

ποιµένος ἀσπαίροντος: ἔοικε δὲ τοῦτο βῥοῇσαι 
/ 3 / α/ ή ῥούτης καλὸς ὄλωλε, καλὴ δέ µιν ἔχτανε κούρη” 

παρθενικἠ ποθέοντα κατέκτανεν' ἄντὺ δὲ φίλτρων 

ν. 577. νύμφη οἁίι. θεά ἀανγι διαεραι Ταἷ]ς. 
ν. 78. λάχνης εᾱ. ϱν. επιθιὰ, Γα]]ς, ν. 5. {ογιᾶσθο γθγίαφ Θ9Ε6Ι; 

᾿Αστακίδος µ. Κυβηλίδες ἤθεα νύμφης. Υ. Όδο. αλ {ονι, πιαίος 
ἀἰςμοιίο Ῥορί φθέγξαντο Ῥομθιπόα γἰἀερίίαχ, γειρῖ αἴλ. δ. φὺ, 

αἆ αμίεςεάἁ, τε]αιίς. 

ν. 585. ἀκλαύστοισι λ. οἁιιτ. 
γ. 388. Ἐοτιᾶθεθ ργαεκίαχεϊ καὶ γάµον ἐχδ. ν. 5. οὐ. βούτη: 

ν. 505. καὶ γύκεν εᾱ, ϱν. επιεπὰ. Εαἰῑκ, οι Οα11. 

ν. 5090. ποθέωντα εἰ]. ϱν, 6πιομᾶ, ΕαἰΚ, γ. 5. ποθωβλήτου ολά, 

αῦ οοὰ, επιεμὰ. 
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ΝΟΝΝΟΥ 4ΤΓΟΝΥΣΙ4ΚΙΝ ΤΕ. Χγ 
Π Λ πε ; αν 

πότμον μισθὸν ἔδωχε' ποοβλήτου δὲ νομῖος 
λ Ὕ 4 ᾽ 

αἵματί χαλκὸν ἔβαψε, καὶ ἔσβεσε πυρσὸν ᾿ΓΠοώτων. 
΄ 1 σλ η) ’ 4 ΄ 

βούτης «αλος όλωλε, καλὴ δέ µιν ἔκτανε κούρη. 
ῃ σα ο) ΑΦ 3 { ος ’ , 

καὶ Νύμφας ἄκάχησεν, ὀρειάδος οὗ κλύε πέτρης, 
, ο. : / ; 

οὐ πτελέης ἤκουσε καὶ οὔκ' ἠδέσσατο πεύκην, 

λισσομένην' μὴ πέµπε βέλος, μὴ ατεῖνε νομ}α. 
,΄, 1} ω. 4 , α. Ώ/ 

καὶ λύχος ἔστενεν Ύμνου, ἄναιδέες ἔστενον ἄφατοι, 
ὦ , / / καὶ ῥλοσυροῖς βλεφάροισι λέων ὠδύρετο βούτην" 

/ ᾽ 3; . Δ ΄ 1η , 
ῥουτης καλὸς ὅλωλε, καλη δέ µιν ἔκτανε κούρη. 
3/ , ο ; ’ ο 

ἄλλο λέπας δίζεσθε, βύες, μαστεύσατε, ταῦφοι, 
. . Ὁ 3’ , Λ 3 . Ἡ .. { 

ξεῖγον Ορος" ποθέων γὰρ ἐμὸς γλυκὺς ὠλετο βούτης, 
» ’ -ᾱἩ , .”. Αα / 

Φηλυτέρῃ παλάμη δεδαιγµένος, ἔς τινα λύχμην 
5, η .. πι ... ν 
ἔχνος ἄγωΝ" σώζεσθε, γομαὶ, σώζεσθε, χαμεῦναι. 

; ἄν αλα ο ολ. ση η , ῥούτης καλὺς ολωλε, καλὴ δέ μι ἔκτανγε κούρη. 

Ἰαΐρετέ µοι, σκοπιαί τε καὶ οὔρεα, Ἰαΐρετε, πηγαί” 
Ἡ 

{ 
αΐ. ο ηιάδ τν) ὸ "σα - : οι δὲ χαΐρετε, Ἀηίαδες, καὶ ἐμαὶ δρύες. ἄμφοτερο 

Δ ’ - , Δ ΄ α 

Π1ὰν νόµιος, καὶ Φοῖβος ἀνίαχον᾽ αὐλὺς ἆλασθω. 
ο σ ο / 1/γ:ν 1 ρω , ε 

π] Ἀέμεσις; πὴ Κυποι; Ἴρθως, µη φαῦε φαρετρης 
{ Έ , , .., » Γ σύριγξ, µηκέτι µέλπε": Λιγυῦθοος ὦὤλετο ῥουτης. 

΄ λ συν Ε] Π α/ / ἄειλαίου δὲ νομῆος ἀμειφέα λύθρον Ερωτων 
ο -- Ὕ/. .. |) μ]4 ͵ ὰ 

γνωτ] Φοῖβος ἔδειξε, καὶ ἔστενεν 4ρτεμις αὐτὴ 
1; λ / Δ ῃ πω. ΄ ' Ὕμνου φεκρὸν ἔρωτα, καὶ εἴ πέλε γῆϊς ᾿Ερώτωφ. 

ν. 4οά. ἠδέσσατο οὔτε, 
γ. 496... καὶ λέχος οὐ{ίε. ἆποά πήεσμια οπιοιᾶ. Ἠ]ιοᾶσπα, ἳ (αΗ1, 

τος ἀναιδέες οἵΠηθς. 

γ. 400. δέπας οὰ. Ῥτ. επιεμᾶ. Έα]λς. οἳ 0απ1, 

ν. 412. ἔχνος ἄδων 6. ϱν. ειποµάαία α ας. 

ν. 414. κλαίετὲ µοι οκ. εἆ. ϱτ. επχειᾶ. Γαἰῑς, 

ν. 415. καὶ Αμαδρύες οὐ. φποά ΗΙ. Οιντοχοῦ {η καὶ ἅμα 
δούες πιµίαθαι,. Ἀοδίταπι ἀεάΙπ Οσα. . ἁμαδρυὰς Εἰιοάσπι. 

μον ον νο 
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Ν ον νο τ 

“1ο Υ. Τ.δ1 4 ας Ν 

12. 

Οὐδὲ φόνος νήποινος ἔην κινυροῖο νομΏος 

ἀλλὰ λαβὼν ἑὰ τόξα, καὺ ἱμερόεν βέλος ἕλκων, 

«οΌρος Ἔρως ἀΐδηλος ἐθωρήχθη «4ιονύσῳ, 

ἑζομένῳ παρὰ χεῖλος ἐὔκροκάλου ποταμοῖο. 

5 Καὶ ταγινὴ Νίκαια μετὰ δρόµον ἠδάδος ἄγρης 

ἄσχετον ἱδρωουσα φιλὀσκοπέλων ἀπὸ µόχθων, 

γυμχὸν ᾿ὀρεσσιχύτοισι δέµας φαΐδρυγε Λοετροῖς. 

οὗ μὲν Ἔρως δήθυψεν ἐκηβύλος: ἀμφὶ δὲ νευρῇ 

ἄκροφανῇ πώγωνα βαλὼν πτερόεντος ὀϊἡδτοῦ, 

10 τόξον ἓὸν κύκλωσεν" ἐρωμᾶνέος δὲ «ὐαίου 

εἰς κραδίην κατέπηξεν ὅλον βέλος. ἐν δὲ ῥεέθροιό 

φηχομένην «Διόνυσος ἰδὼν γυμνόχροά κούρην, 

ἡδυμανῇ πυρόεντι νόον δεδύνητο βελέμνῳ. ᾿΄ 

Πίε δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα, λαγωβόλος ὁππόθι κούρη, 

16 πῇ μὲν ὀπιπεύων ἔλικωδεα βόστρυχα χαίτης 

Υ. 8. ἐκήβόλος οὐ, πιοκ. δέ 1 ο. 4. εκοἰᾶ:ῖ, 
γ. 9. πτερόεντας ὀϊστούς εᾱ. ϱν. επιεπᾶ, Έα]. 

Υ. 19. ἡδυμανεῖ --- νόων ε, Ῥν. ἁ«ποτιμα Ῥχίας 1παΗδίέ, Ῥοθίδ- 
τ]πφ επιοµά.  Εα]κ. 

γ. 14. κούρην εὐῖτ. γ. ΑΒ, πῆ εἰ. ΡΥ. [ 
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2ο 

α--τανρ--- «οι 

ΠΓὌΟΝΝΟΥΧΥ 
9 [ή « ’ ὃ , ) Γ .’ 

ἐς δρὀμον ἵεμένης, δεδονηµένα κυκλάσιν αὔραις, 
-”ο ἃ ’ ΄ , ΄ 

πἢ δὲ παρελκομένων πλοκάµων στίλβοντα δοχεύων 
.] , / / / τπτ’ { 

αὐχένα γυμνωθέντα, σέλας πέµποντα Σελήνης. 
ο) [ή Ε) {λ Λ ας ’ η { 

καὶ Σατύρων ἀμέλησε, καὶ οὐκέτι τέρπετο Ἠάκχαις" 
; δ᾽ 3 ὌὪλ 4 . 3 [ή / ώς 

παπταίνων ὃ᾽ ἐς Ὄλυμπον, ἐρωτοτύκῳ φάτο φωνῇ 

ἽἼξομαι, ἡχι πέλει δροσερὸς  δρό ] Ξ50µ6αυ, Ί]χυ ” φοσεφος ὀφομος, Ίχι φαρετρη; 
σα / “. τς / -ᾱ Ξ 

ἦχι βέλος καὶ τόξον ἐπήρατον, ἦχι καὶ αὐταὺ 
ς / / σον ο 

παρὺεγικῆς ἀγάμοιο µυρου πγείουσι χακεῦγαι" 
΄ / / 

αύσω καὶ σταλίκων, καὶ δίχτυα γερσὶ πελάσσω΄ 

ἀγρώσσω καὶ ἔγωγε, καὶ ἠθάδα νεβρὸν ὀλέσσω. 

εἰ δέ µοι, ὡς βαρύθυμος, ὀνειδίσσειεν ᾽4μαζώτ, 

Φἡλυν ἐρευγοιένη μελωηδέος ὁ ὀγκον. ἀπειλῆς. 

κούρης Ἰωομέγης ἐπὶ γούνασι. χεῖρα πελάσσω, ᾿ 
ς ς ’ σω 9 να) ὤ φαύων ὡς ἱκέτης ἐρατοῦ χροὺς, οὐ μὲν ἐλαίης 

{ . εΙ ; 5 ; 

Φαλλὸν ἀερτάζων, ὅτι δένδρεὀν ἐστιν 4θήνης, 
ω /{ Δ ’ ο 

παρθεγικῆς ἀγάμου καὶ ἀδελγέος, ἀντὶ δὲ πικροῦ 
] , { ο ... / 

ἀκρέμονος Λιπύωντος ἐμῆ μελιηδέί νύμφη 
3/ 4 .)) ως Ε) [ά 

οἴνοπα καρπὸν ἔχοντα μελιζῥαῦάμιγγος ὀπώρης 

βότρυν ἀερτάζων ἱκετήσιογ.. ἣν. δὲ χαλέψη ιν 

αλ] 

α 3 λό -- 9 ω Δν λ δύ [ο . 
παρθένος ον οτο-ος, εμῳῷ χθοι μη οου {52 ο" 

μὴ βέλος αὐ ἐφύσειε µιαιφόνου » αἰδομόφης ἃλς εωᾶὺτ 2... 

ἀκροτάτῳ πλήξειεν ἐμὸν δέµας ἠδέι τόξῳ. τον -ἲ- 

ατληγης οὐκ ἀλέγω φρενοθελγέος: ἢν δ᾽ ἐδελήσῃ, 

ἱμερτιαῖς παλάµησιν ἐμῶν δράξαιτο κοµάων, 

αχ ἳ 9 .. νφὸ 

ν. 17. πῆ εἰ. Ρ:, - οσδλι 
γ. 2ι. ἦχι εἰ. νε. 

γ. 22. ἠδὺ ῥέλος οὐ. 
ν. 20. ὀνεδίσειεν εἰ, Υ. 8. ερευγομένη» θἆ, ϱ.. ειεπᾷ, Εα]ς, 

” 

ν. 55. μελιηδέα θατττ, 

«ν. 50. εὖ ερύο. οᾱ. αἷε. 
ι 

. 

γ. 58. ἦν δὲ Θελήση αεί, αιοᾶ. πια]ο {μοι Φομταά,, αἆ ΊΜαει 
Ῥ. 91, | 4 δε 3σ 



/ 

4ΤΟΝΥΣ{4ΚΩΝ 1ΣΤ. ΧΣΙ. δι 
1 [ή / 

4ο σφιγγοµένης ἐρύουσα Φελήμονα βόστρυχα χαίτης. 
λ ’ Δ / ς Π " 

οὗ μὲν ἐρθηιύσω ποτὲ παρθένον" ὡς. κοτέων δὲ 

δεξιτερὴν σφίγγουσαν ἄφειδέί χειθὺ πιέζω, 
4“ τε ρ ων 3 , , . ., 

δάκτυλα φουνίσσοντα λαβὼν γαμψώνυχι δεσμῷ, 

κυπριδίου καμάτοιο παρήγορα" παρθενικὴ γὰρ 
ε/ α «/ ΄ 

4δ κάλλος ὅλον σύλησεν Ὀλύμπιον. ἵλαδι, κούρη: 
1 34 { / ς / ’ 

"4στακὶς ἐβλάστησε νέη ῥοδοδάκτυλος ΗἨως, 
”/ ] ; 5 ’ λ 

ἄλλη ἀἄγῃώρητο φαερφόρος" ὁπλοτέρη γὰρ 
- Ν - ὃν α ση -ν ΄; 

ἔμπεδον «ειδος ἔχουσα πέλει ἈΛίκαια Σελήνη. 

ἠ0ελον, ἱμείρων, πολυδαίδαλον εἴδος ἀμεῖψαι, 
3 μ ο) ιά ’ ΄“α Γ.. 3 σο ή 

5ο εἰ μὴ ἐρήτυέν µε σέβας πατρωΐον αἰδοὺς : 
, . 5 τί / «σσ 9ο ς / Ωω ωυ 

καί κεν ἔγω Ίυρίοιο ὃν υδατος υγροπορος βοῦς, 

ἄῤφειον ἐν πελάγεσσιν ἐμὴην Ἀίκαιαν ἀείρων, 
σσ λε Ρὺ ’ -ά ε/ . , πμ ς ) δὲ 

ἔπλεον, «Ζὐρώπης ὅτε νυµφίος" ὡς ἀέκων δὲ 

γῶτον ἐμὸν δονέεσκον, ὀριγομένης ἵνα κούρης 
ς» Ν / 9 ου ν ο» / 

50 δεξιτερὴ πάλλευκος ἐμῆς δράξαιτο κεραίης- 
3/ 4 ’ / { / / 

Πὔελον, εἰ γεγόµην πτερύεις πύσις, ὄφρα χορεύσω; 

κουφιζων ἀτίγακτον ὑπὲρ γώτοιο γυναῖκα, 
ο ην 3/ / τ ῃ ; ; ὡς Ἀρογίδης «4ἴγιναν, Όπως μειᾶ Λέκτρα τελέσσω 
3 Δ / ω, Ἠὴ 1/ ο [4 

αἰετὸν ὄρνεον ἄλλο γαμοστόλον ἄστρον  Ερώτων. 
3 λ ΕΝ. ν { αν ο νι οω ϐο οὗ μὲν ἐμῆς ἀλόχοιο βαλὼν γενετῆρα κεραυνῷ, 
/ - / » 3 Ξ ; 

νυμφὴ πατρὺς ὀλεῦρον ἀτάσθαλον ἕδνον ὁπάσσω, 
ν Ἡ , : ῶ , ( ν 

µῆ γλυκερὴν ἈΝίκαιαν, ἀποφθιμένοιο, χαλέψω. 

---------------- ρ 

γ. 4ρ. πιέξω εζά, ν. 5. φοινίξοντα ειά. 

(γ. 40. ἵλαθι κέρνη ο. ϱε. θπιομᾶ, ΕαΙκ. ’ 

γ. 47. ἄνηώρητο οὔτε, .. 
. 5ο, ἐρητύει εἁ Πιτ, οξ. ν. 56. 606, 

απ Νε δε πάνλευκος οὰ, θπα., Ἡ]οᾶοι, δράξοιπο. εζ[Ιῖ, 

γ. ὁδ. ἄργιναν οὐ. ρε. διιοιά, Έα]. Υ. 9. γαμοστόλος οδᾷ, αὉ 
εοἀ, Θ1θμς/ 

γ. 6ο, ἑῆς οείιι. 



25ᾳ 

65 

ΝΟΝΝΟῖΣ 

ο ’ . ᾿ ’ « 

αἴθε πέλον νόθος ὄρνις ἑὕπτερας, ὅττε καὺ αὔτι 
/ .. / 

παρθένος ἡμετέρη φιλέει πτερόεντας ὀἰστούς: --- 
σω ο ΄ , ’ ς 1 3 , 

μᾶλλον ἐγὼ «4ανάης ποθέων τύπον ὑγρὺν ἐρώτων, 
Εά 3 / ΤΟΝ , 1 3 / 
Πψελον, εἰ χρύσειος ἐγὼ πέλον ὀμβρος ἄκοίτης, 

3 μὶ] / / 

αὐτὸς δῶρα γάμων, αὐτὸς πόσις, ὄφρα χορεύσω, 

ἄφνειῆ προχέων φιλοτήσιον ὄμβρον ἀρούρη | 
μ) ἀ ’ - 1 / [ 

ἔπρεπε γὰρ Νίκαιαν, ἐμὴν εὐώπιδα κουρην, 
/ τσ α / ’ 

7ο Ἰχρύσεον εἴδος ἔχουσαν, ἔχειν χρύσειον ἄκοίτην. 

8ο 

δὁ 

- .) 3 / σω Τοῖον ἐρωμανέων ἔπος ἴαχε Ὀυιάδι φων]- 
/ ’΄ αλ ωω ς ’ 

κάΐ ποτε Κηώειτος ἔσω λειιῶνος ὀδεύων, 
1/ ’ / / , ῤ 

ἄνθεα πάντα δόκευε, τεθηλότα σύγχροα κουρης, 

καΐ τινα μῦθον ἔειπεν ἐς Περόεντας ἀήτας " 
3/ [ά , 3’ ε᾿ ή ρ 
«4ρτι µὸγις, Δίκαια, τεὴν ἴδον ἐνθαδε µορφής" 

, / ο Ἡ 

μὴ σέο κάλλος ἄμειψας ἐς ἄνθεα; καλλιφυῆ γὰς 
/ σω ’ παπταίνων ῥοδεῶνα , τεὰς ἐνόησα παρειάς. 

’ ) λ ἀλλὰ τεὸν «δαλέει ῥόδον ἔμπεδον' ἀμφιέπει γὰρ 
η/ .] { - Γ ή [ή ἔμφυτον οὔ Λήγουσαν ἐρευδομένην ἄνεμωνην. 

; απ, το ΄ 

εἰς κρίνον ὄμμα φέρων, χιονώδεας εἶδον ἀγοστούς, 
3 [ή / 3 [4 , ἀὐρήσας ὃ᾽ ὑάκιγθον, ἴδον κυἀνόχροα χαίτη». 

’ / α / 
δέξο µε «Νηρεύοντα συνέµπορον' ἢν ἐθελήσης, 

ες ολ ο ΄ Δ / ΝΑΣ αυτος ἐγὼ σταλίκων γλυκερὸν βάρος, αὐτος ἀείρω 
32 ὃ , Π / τς / 3. ’ 

ἐγθρομίδας καὶ τόξα καὶ ἵμεροεντας ὀΐστους, 
αν ασ [ή ΄ / Δ ’ 

αὐτὸς ἐγώ" Σατύρων οὐ δεύοµαι" οὗ παρὰ λΛόχμή 

ο. ---- 

ν. 600, νομὸς ὄρνις εᾱ. ϱν,. γόθος εἰ, αἲί, οκ εομίεοῖ, Ἐας, ααἱ 
Ῥταείεγεα Ῥτορομεβαῖί μόνος. Βλούομιαμημ8 Φοός, 

γ. 06. 1 χφύσειος εἀῖι. θεμα επιειά. Ταἷς, 

ν. 68. ἀφνειῆς -- ἀρούρης οἀῖι, Ἐονίαθθ. ἴαιπει Φοροί” 
ἄφνειῆς --- ὄμβρον ἐέρσης. 

ν. 71. ,φυάδι φωνήν εᾱ. μὲ. θνάδι φωνῇ οπιομᾶ, Εοαῖςς, 

. δ1. {οχι ἣν δ᾽ ἐθελήσῃς, 



|] 

ΑΙΟΝΥΣΙΗΑΚΙΟΝ ΤΣΤ. ΧΡΊ. μο5 
ὁ { ι Δ 9 ν 

δίκτυα Κυρήνης ἀνεκούφισεν αὐτὸς ᾿ἠπόλλων; 
ο” σαν ο] 3 ; 

τίς φθόνος, εἰ µεθέπω καὶ ἐγὼ λίνον; οὗ Μογέω δὲ 
. δα Όρη ν ν 

αὐτὸς ἐμοῖς ὠμόισι ἐμην Νίκαιαν ἀείρων. 
Ἅ λ 9." ΕΠΑΝ. πμ, η οι ς. 9{ἱ ) 

ου μεν εγω 7Σγετηρος υπερτερος” ἐν 6οντοις γάρ 

.] [ σοι, 3 / α Ψι πω 

9ο Εὐρώπην ἀδίαντον ἐκούφισε, ποντοπύρος βῥοῦς. 
« , κι. 

παρθενικἠ ῥοδόεσσα , τί σοι τύσον εὔαδον ὅλαι; 

σῶν΄ ἐθατῶν µελέων  περιφείδεο:. μηδ’ ἐπὶ πέερῃ 

ἀστορέες σέο γῶτα κατατρίψωσι γαμευναι. 

ἔσσομαι, ἣν ἐδέλης, Δαλαμηπόλος: ἐν δὲ “μελάθρῳ 

05 αὐτὸς ἐγὼ στορέσω σέο δέινια, τοῖσι πετάδσω 

δέρματα πορδαλίων πο] υδαίδαλα, τοῖς ἅμα ῥάλλω 

φθώτὰ λεοντείής πυκιγύτριχα νῶτα καλύπτρης, 
/ πέν Ν - Δ . λ «{ 4, 

γυμχὠσας ἐμὰ γυῖα" οὐ δὲ γλυκὺν ἕπνον ἰαύεις, 

γεβρίσι δαιδαλέησι καλυπτοµένη «Πιονύσου 

10ο ἸΠυγδονίης ὃ᾽ ἐλάφου σκέπας ἄρμενον ὑψόθι βάλλω 7 15 φ η 2 

/ τ; ’ / Δ Ν ο) ῃ ” 

γυµγώσας Σατύρους. σκυλάκων δὲ σοὺ εἰ χρέος εἴη, - 

σοὺ κύνας εἰν ἑνὶ πάντας ἐμοῦ τώχα Πανὺς ὁπάσοω" 
Γι ῥ 4 - 3 έπ; { Ἱ [ὃν ε λ) 

ἄξομαι ἐκ Ἑπάαρτης ἑτέρους κύνας, οὓς ἀῑίτάλλεν 
δν» / ) ι / / 

πι έων ἓς ἔρωτας ἑμὸς Κάρνειος «πόλλων. 
’ εἸ σω ΄ [ ἓ ᾿ 

105 καὶ κύνας ἀγρευτῆρας 4ρισταίοιο παλέοσώ: 

καὺ λίνα σὺν σταλίκεσσι καὶ ἄρμενα δὗρα ἁὐμίσσω, 
΄ ΄ .᾿ / [ ή " 

ἐνδρομίδας Νομίοιο καὶ ᾿4γρέος, ὃς πάρος ἔγνω 

καὺ νομὸν εὐλείμωνα καὶ εὐκαμάτου δρόµον ἄγρης. 
ἃ , η . Αμῷ «/ 

εἰ δὲ «Φερειγενέος τροιµέεις φλόγα διψάδος ὥρης, 
-- / «/ κ. ἔν / { 110 ἡμερίδων ὕρπηκας ὑπὲρ Λέκτροιο φυτεύσα, 

γ. 86. κηρύνης εἀ. ΡΥ. ειποπά. Τα]. ν. δέ. µεθέπων θαάοιη αἲ 

θοἆ, θιιθιιά. . 

γ. 98. ἰαύσεις εᾱ. αἲ. ος «οπή. Έα. ΑΠιάς Γ πιαΠέ ἰαύοις. 
γ. χοά, ἔρωτα ἐμὸς οι. Επι. ἰσπι Βλμοάομι, Όθησις οδί, Αρο]- 

Ἠμθπα (αγηου αἱετε «4Ἠθ5, Ῥιϊοχίς, απιονήβς οαἱ5, ὀομαιάος, 

γ. 100. ἄσμενα ὃ. εᾱ, Ρε, 6ιοιά. Ἐα]ίς, 

7 ο]. 1, 7 



ὅδά ο Ν.Ο Ν Ν.Ο 1 
΄ 4 , κ κ 5 

καί σε περιπγεύσωσι µέθης εὔὐώδεες αὗὔραι, 
, λ / ΄λ { 

κεκλιµένην κατὰ µέσσα πολυσταφυλοιο καλύπτρης. 3 
ν / ; , : 

παρθενικὴἠ περίφοιτε, πο οῤλητοιο προςώπου . 
΄ / ’ [ή 

βαλλομένας Φαέθοντι τεὰς ἑλέαιρε παρειάς, 

115 μὴ σέλας ᾿ΠΗελίου µελέων ἀκιῖνα µαραίνη, 
/ , ’ ω 

μὴ πλοκάµους πτερόεντες ἀμαλδυνωσιν ἄῆται. 
στ ες” ε) Δ / λ 3 Ρα ς , ἲ 

εὖδε ῥόδων ἀγὰ µέσσα, καὶ ἓν πετάλοις ὑακίγθων, 
, - ή ΄ [ή 

γείτογι σεῖο κάρηνον ἐρεισαμέγη «Ίιονύσῳ, 
/ / ον Ξ- 

ἀθανάτοις πισύρεσσιν ὅπως ἕνα κῶμον ἀνάψης, 

130 Φοίῤῳ καὶ Ζεφύθῳ καὶ Κύπριδι καὶ 4ιονύσῳ. 
.... ο 3 [ή σω 

ληϊδίην ὃ” ὁπάσαιμι γονὴν µελαχόχροον ᾿Γιδῶν, . 
ο. ς / / 3 , { ͵ 

παστάδος ὑμετέρης Φαλαμηπόλον: αλλὰ τί φύτλην 
. ΄ ο / τν . 

κυανέην ὀνόμηνα , τεῖς νγυμφοστόλον εὐνῆς; 
λ λ Ὢ / , 3 , ης 

νυκτὶ μελαγγλαίνῳ πὀτε µίσγεται ἀργέτις Ίως; 

125 ᾿4στακὶς ὁπλοτέρη πέλες ἄρτεμις' ἀλλὰ καὶ αὐτὸς 
... ο» ΄ ον - λ , 

δμωΐδας ἑξήηκοντα χορίτιδας εἲς σὲ ποµίσσω, .. 
; 3 , ν » 

ὄφρα χορὸν νήριθμον ὀπάογα σεῖο τελέσσω, 
” .” ο  γ - Π 5 - 

ἀμφιπόλοις ἰσόμετρον ὀρειάδος ᾿Γοχεαίρης, 
3 ο / ! 5 Ἡνφή -- 

εἴκελον α2πεανοῖο Φυγατράσι. µη σοὺ ερίζη 
3; 3 ; ι ον ,. ο / 1’ 

120 «ἄρτεμις ἄγρωσσουσα, καὶ εἴ πεΛε ὃεσποτις ἄγρης. 

σοὺ Χάριτας ζαψέοιο χαρίζοµαι ᾿Ορχομενοῖο 

ν. 111. εὐωδένες (επ. επιειά. Ῥεα[ρ. Ῥταείοτεα {, περιπνεύ-- 

σουοι Ἱεβθιάτιι. 

ν. 112. καταµέσσα εᾱ. Ῥγ. επιειά. Ταἷ]ς, 

ν. 116. πυρόεντας ἆμαλδ. εἀτ. 

γ. 117. εὖ δὲ ῥόδ. εἀϊα. ειπα οπιεμάαν. απ. 
γ. 118. ερησαµένη οᾱ. ϱτ. επιομά,. Ταἰκ. 
γ. 110. πισύροισι» οὐὰ. επι. ΠΠούσμι. 

γ. 1922. ἡμετέρης θε, ν. 5. ὀνόμηνα οά{1τ, 

γ. 134. µελαγλαίνῳ --- ἀρχέει εἰ. ϱν. επιμ, Εαἰκς, 
γ. 129. πέλας εᾱ. αἩ. γ. 5. χορήτιδας οὐμι. 

γ. 120. ἴπελον εἴ ερέξη εὐϊα, }οδιετίας οοττενί{ απι Β]οσπα. 
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4ΙΓΟΝΥΣΙ4ΚΙ2Ν: ΤΣΤ. ΧΡ. . 

ἀμφιπόλουξ, ἐμὰ τέκνα, µεταστήσας “4φροδίτης. 

ἀλλὰ πόθῳ φρένα Φέλξον ἀθελγέα, καὶ. σὲ δεχέσθω 

Φηροσύνης μειὸ μόχθου ἐμὸν Λέχοφ» ὄφρα: φανείηᾳ 

"ἆρτεμις ἐν σκοπέλοισι “αἱ ἐν Δαλάμοι «άφροδίτη. 

τίς φόνος, ἄγρώσσειν σε σὺν. ἄγρωσσοντυ «4υαίῳ; 

εἰ δὲ µόθου λάχες οἴστρον, ἅτε κλυτόδοξος. ἁμαζών, 

ἴξεαι ᾿Γνδώην ἐπὶ φύλοπιν, ὄφρα κεφ εἴης. 

1Πειθὼ νόσφι μύψοιο καὺ, ὁππότε δῆρις, '4δήνη.. 

δέξο καὶ, ἣν ἐθέλης, ἐλαφηβόλα Φύρσα -«4υαίου, 

νεβροφύνος τε γένοιο: καὶ ὑμετέρων ἀπὸ  χειρῶν, 

ὑμετέροις τε πύνοισιν ἐμὴν κύσμησον ἀπήνην, 

πύρδαλιν ἠὲ λέοντας ὑπόζεύξασα χαλυνῷ- 

Ως εἰπὼν, ἐδίωπεν ὀρειάδα γείτονα πούὐρήν, 

τοῖον ἔπος βούων: µένε, παρθένε, .Εάπχον' ἀκοίτην. 

ἢ δὲ χολωομένη βριαυὴν ἀνεγείκατο Φωνήν, 

παρνεγικῆς στόμα λάβρον ἐπαιθύσσουσα «4{υαίῳ 

Ταῦτα, μολὼν., ἀγόρευε φιλοστόργῳ τινὶ νύμφη: 

εἰ δύνασαι 1 λαυκῶπιν ἢ θτεμιν ἐς γάµον ἕλκειν, 

καὶ βριαρὴν Λίκαιαν ἔχεις πειθήμονα γύμφην: 

εἰμὺ γὰρ ἀμφοτέρησιν ὁμόστολος. εἰ δέ σε φεύγει 

ἀπροϊδῆς ὑμέναιος ἀπειρώδινος 4θήνης, 

καὺ νόον οὐ θέλξειας ἀπειθέος Ποχεαίρης, 

δέµνια Νικαίης μὴ δίξεο.. µήδέ σε λεύσσω 
ς / .) 

ἁπτύμενον τόξοιο καὺ ἀμφαφόωντα φαβέτρης, 

ὦρ6 

ν. 122. Ας {. Ῥγαο[εναίι: ξὰ τέκνα µεταστήσας ᾽φροδίτης. 

ν. 126. συναγρώσσοντι «4. οὐτ. ενα γι Εαἰς, 

γ. 198. ἥξεαι ᾿Ινδώήν οτι, 
γ. 120. ᾽4θήνης οτι. Ἰὐμιειά, Ἠιοάοια, αἱ Ο11. 

γ. 147. Ῥοτίι. παρθενικὴ, 6τ. 

ν. 161. φεύγη εἀίι. 
γ. 162. ἀπευώδινος αεί, 
ν. 164, λεύσω νυ]ρο, 

Ζ 3 
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ι ; σ / 
μὴ μετὰ βουκόλον Ὕμνον ὀλωλύτα καὶ σὲ δαµάσσω. 

3 / Π . ; 3 να Π 

οὐτήσω «4ιόνυσον. ἀνούτατον: εἰ δὲ διδήρῳ 
ἀ Π Ε] { { Ε] 3” ΄ 

γυῖα φέρεις ἀχάρακτα, καὶ οὖκ εἴκοντα βελέμνω, 
, ς / λ , . 

υἶέας ψιλύφους µιμνήσκομαι /φιμεδείης, 

160 καὶ σὲ σιδηρείησιν ἀλυκτοπέδησι πἐδήσω, 
-- 4 /.. 3 

σεῖο κασιγνήτῳ πανομοίϊῖον" ἐγδύιυχον δὲ 
ι 3/ ᾽ ἲ 

χαλκείαις περαμῖσι µετ᾽ ἄνρεα καὶ σὲ φυλάξω, 
ἵ Αα / / , 

ὄχρις , ἄναπλήσας δυοκαίδεκα κύκλα Ἑελήνης, 

περίοις ἐμὸν οἴστρον ὀποῤῥίψειας ἀήταις. 

165 χερσὲ γυναιμανέεσσιν ἐμῆς µη ψαῦε φαρέτρης. 
η} Ν ον ’ / Δ ΄ 

τόξον ἔχω: σὺ δὲ θύρσον. ἐν ᾿Μσταμίη μὲν ἐρίπνη 
./” ο / ΄ 9. ι 

εἰς ὕας ἠὲ λέοντας ἐμὸν βέλος ἐνθάδε πέµπω, 
ω ] ο ’ ο 9 ας 4 4 Δ ’ 

ἀρτέπιδος συγάεθλος" ὕπερ «Πιῤάνοιυ δὲ πέτρης 

γεροιὺς καὶ σὺ δίωκε συναγρὠσσων 4φροδίτη. 
αρ Ἡ ῃ κά τ ᾱ- / 

170 ου δέχομαι σέο λέκτρα, γαὶ εἶ ά4ἱὸς αίμα κομµίζεις' 
. Ἆοι " ὁ . / 1 ᾳ , 

εἰ δὲ Θεὺν μενέαιγον ἔχειν πόσιν; ὐυὐκ ἂν ἀκοίτην 
ζ κ η .) ἡ / .. ο. 

ὀῤροκόμην ἀοσίδημον ἀνάλκιδα Φήλει μορφὴ 
- ’ 3, τὸ 3 ; 

ειχον ἐγὼ «ιόνυσον" ἐμῷ ὃ᾽ ἐφυλάσσετο παστῷ 
Ξ ῶν ο. ντ 3λ λ 3) 

ο φυµφίος, ἢ κλυτότοξος σναξ, ἢ χάλκεος «4ρηῆς, 
λ Ν Ες. . Ν ῥ «9 ο 

175 ὃς μὲν τόξον ἔχων, Ὁ δὲ φάσγανον ἕδνον ἐρώτωγ. 
Ε) 3 3 1 3 /΄ Ν {.. 3 ϱν 1 ἀ ιτ] 

ἆλλ᾽ επεὶ οὗ µακάρων τινὰ δέξοµαι, οὐδὲ καὶ αὐτὸν 
ὶ τ- 1/ ν .. / ’ 

πενύερον, οἴστρός ἔχει µε, τεῦν Κρονίωνα καλέσσαι, 
/ ορ. / ; 
ἄλλην δίζεο, ΒάΗχε, νέην πειθήμονα νύμφην. 

, ; ο όν ο ; «/ ; 
τί σπεύδεις;' σκίχητον ἔχεις δρομον, ὡς ποτε «Ίάφνην 

11. 3π/ 3 με 

16ο {πτοΐδης ἐδίωκε, καὶ ὡς ΄Ηφαιστος δήνην. 
΄ ο. Ν σ 3 Ε] / " 

τί σπεύδεις ; δρόμος οὗτος ἐτώσιος" ἐν σκοπέλῳ γὰρ 

ἐγδρομίδες πολὺ μᾶλλον ἀρείογές εἶσι κοῦ όρνων. 

ν. 1ὀδ. φέρης εὔ]ε. 

ν. 102. χαλκείης --- φυλάσσω οε(ίτ, 
ν. 172. εμῷ δὲ φυλ. εδ. 

ν. 176. οὐδὲ καὶ αὐτὸ εὐλι. Ένα, ἰαμι Βλμοάοπι. 
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ἵς Ὡς φαµένη, λίπε Βάκχον. ἀεὶ δ᾽ ὑπὸ φορβάδα λόχμην 

παρθενικὴν µάστευεν ὀρίπλανον" ἐσσυμένῳ δὲ 

σύγδρομος ὡμάρτησε κύων πινυτόφρανι δυμῷ, 

τόν ποτε Θηρεύοντι φιλοσκοπέλῳ Μιονύσῳ 

ὥπασε δῶρον ἔχειν σκυλακοτρὀφος. ὑψμίκερως Παν. 

καί µιν ἅτε φρογέοντα καὶ αὐδήειτα δοκεύων, 

σύγ1ομον ἰσοκέλευθον, ἑῶν ξυτήονα πόγύων, 

Σάκχος ἐρωμανέων φιλίῳ προπτύξατο μύθῳφ' 

Γίπτε, κύων περίφοιτος, ὁμόδρομός ἐσσι «4ναίῳ, 

ΤΙανὺς ἀεὶ ποθέοντος ἐπάξιε; τίπτε σὺ μοῦνος 

παρθένον ἰγνεύοντι συνιχνεύεις 4ιονύσῳ; 

ἡ ῥά σε ΤΠὰν ταµίην οἰκτίρμονα Φῆκεν ἐρώτων, 

παρθένον ἡμετέρην ὅτε δίζεο, μηδ᾽ ἐνὺ πέτρη 

7άμχον ἀλητεύοντα κατ οὔρεα μοῦνον ἑάσας; 
ου 5 , « ς ι ώς εἰ} ε) μοῦνος ἐποικτείρειρ µε, καὶ ὡς βροτὺς, εἰς ῥάχυν ὕλης 

πλαζομένης λοφύεντα µετέργεαι ἔνδια μούρης. 

κάµνε τεῷ «ῥασιλῆϊ: χάριν δὲ σοὺ εἵνεκα µόχθων 

δώσω ἀμοιβαίην' μετὰ Σείριον, ἀστέρα Μαΐρης, 
θέ 3 η 3/ "το / ᾖ λέ 

σι ἑέρος σαστον ασγω σε, Άσυι αστἑροἑγτό τέ/ξἑέσσοω 

ν. 185. φαμένην -- Ὠάκχος νι]ρο. 

ν. 184. ὀρείπλανον οὐτττ. 

γ. 187. ἔχον οὐ. ϱγ. οπιομᾶ. α Ἐα]κ. Μο ὑψίκερος πἴγλ(ιθ ο. 

ν. 190, προπτύξατο εἰ. ϱν. πιει, Εαΐῑς, 

γ. 10ά. ἡ ῥά σε σὴν ταµέην εᾱ. μν. τὸν ταµίην οᾱ, αι. τὴν τ. 
Ρα]. 1 «οπ]θοῖῖ. τις ταµ. Φεα]. Νοβδίσιη, φιοά θι]αι Ἠ]ιοάοπα, 

γομοδιέ, Ῥτοβαϊ πεχις; 5εᾷ Γ,. ρτασίθγεα Ἰεσθιιάπι εται γαμίων 

οἶκτ. Ὁ. ἐρώτων. 

γ. 1960. ἔτι δίζεο µηδ. εἀῑ. εἴ ν. 9. ἑάσσας. 

ν. 197. ἐποικτείρεις καὶ, σαρρ]ενίι Θεα]. 

γ. 200. ἀστέρα µαίης εᾱ. ϱν. διπειά, Ἐαἰ]κ. 

γ. 201, αἰθέρος αἴγων ἄδωσε οᾱ. ϱν, αἰνθ. ἀστὸν ἐγὼ εᾱ. αἲε. 
εκ επιεπάαομε Ἐα]κ, αἰθ. ἔνδον ἄγω σε αμ. 



20δ ΝΟοΝΝΟΤ 
. 

: ἄγχ πυνὸς προτέρου, σταφυλἠν ἵνα καὶ σὺ πεπαίνης, 

βότφυος Εἰλείθυιαν ἀκοντίζων σέῦεν αἴγλην. 
, ΄ 1” , ’ Δ 

τί φόνος, ἀντέλλειν τρίτατον κύνα; καὶ σὺ φαείνοις 
5 { 3 , ω 

205 σύνόρομος ἀστερόεντος ἐπειγομέγοιο λαγωοῦ. 

εἰ θέμις, οἰκιείρων µε, σαύφρονι µέμφεο κούρη, 
ν ν ... 3 η η ο.) 

δύγµιον ὀμμα φέρων Κυβεληϊίδος εἰς ῥάχιν ὕλης, 

ὅττι µε µαστεύοντα, γυνὴ Φεον, εἰςέτι φεύγει. 

µέμφεο ὃ᾽ αμφοτέροισιν, -««δώνιδι καὶ Ἱυδερείη : 

310 φ.ιπαλέην δὲ δίωκε δι οὔρεος ἄστατον Εχω, 

µη τελέση. φυγόδεµχον ἐμὴν πλέον εἰςέτι νύμφην. 

μηδὲ λιπης σέα Πῶνα δυείµερον ἐγγύθι κούρης, 

µή µιν ἑλὼν , ζεύξειεν ἀναγκαίοις υμεταίοις. 
/ ’ λ / / ρω 

παρθένον αικεν ιδῃς, ταχὺς ἔθχεο, µάρτυρι σιγῇῆ, 
΄ - ς σο / / 315 η ποεραῖς υλακῆσιν ἄπαγγέλλων 4ιονύσῳ. 

. ” ” ΄ / ’ ο) τ) ιά 

ἄγγελος ἐσσο πύθοιο: κύων δέ τις ἄλλος ἄλόσθω, 
αν / πιο. η / κ 
{ σύας, ηὲ Λέοντας ἀπὸ σκοπέλοιο διωκωγ. 

ῃ , / / 

Π]ὰν φίλε, κικλήσκω σε µαμάρτατον, Όττι καὶ αὐτοῦ 
- ν / σω / 

σεῖο κύγε: γεγάασιν ἐρευνητῆρες ἐρωτων. 

3220 ἀγδρομέην , πολύμορφε Τύχη, παίζουσα γενέθλην, 
εΓ ’ π ΄ { 

ἵλαθι, παγδαµάτειρα". μετὰ βροτέην τύχα φύτλην 
ζ νλσκῶνἁώεδος να ῤδηε  νοδ ὦλη καὶ σκυλάκων κρατεεις, Ότι ὑύςμορος οὗτος ἄλητης 

΄ λ .. 

ὤητευει µετά Πάνα καὶ ἱμείροντι «{υαίῳ. 

παρύενικὴν µέ 9 (λαι δρύες' εἴπατε, πέτραι " .ς Ἰ µέμψασθε, φίλαι δρύες' εἰ » πέτρων 
ν , 3 / , ες 330 καὶ κύγες οἰκτείρουσι, καὶ οὐκ ἐλέαιρεν ἁμαζων" 

«αμ 

- ή 

Υ. 302. πούτερον γι]βο. 

γ. 200. βότρυος εἰς λιθείαν ο νῃ, Ἐα]κ. ἵπ οοιήθοΗ. λιῶείαν 

πορρτείαίας πολυτέλειαν. Ἰωγεπία ποδίταπα ρτοραῖ Ἰοοις φιί15 

ΧΧΧΥΤΠΙ. δι. οἱ Οαμίονί ἱπάἰοίαπα, ας Ἡ]μοάοπι. 

γ. 204. καὶ σὺ φαείνεις ο {ι. 

Υ. 209. Ῥοδί Ἠμπο νειδαµι γἰάείς αι ἀεθεςο. 

γ. 315. ἀναγκαίους ὑμεναίους εά. Ἐππ, Βλοάοπι. 



4ΙΟΝΥΣΙΑΚΩΝ 1ΣΤ. ΧΡ. ὅδο 

εἰσὺ καὺ ἐν σκυλάκεσσιν ἐχέφρονες, οἷσι Κρονίων 

ἀνδρομέην φρένα δῶκε, καὶ οὐ βροτέην πύρε φωνήν. 

Ἔγνεπεν ὄγχι φύτοῖο. δι εὐπετάλου δὲ κορύμβου 

φθόγγους εἰκαίουσα γὐναιµανέος «4ιονύσου, 

25ο ἀρχαίη Μελίη φιλοκέρτομον ἴαχε φωνήν: 

ὝἨλλοι μὲν, «ιόνυσε, κυνοσσόοι ᾿Γοχεαίρῃ 

ἐνθάδε «Φηρεύουσι: σὺ ὃ ἀγρώσσεις ᾿4φροδίτη" 

ἡδὺς ὁ δειµαίνων ἁπαλόχροον ἀζυγα κούρην" 

Ῥάμχος ὃ τολµήεις ἱκέτης πέλε, λάτρις ᾿Ερώτων: 

235 ᾿Ινδοφύγοις παλάμησιν ἀνάλκιδα Λίσσετο πούρην. π 

σὸς γεγέτης οὐκ οἵδε, πόθου Φελξίφρονι μύδῳφ 

εἰς γάμον», εἰς ὑμέναιον ἔχειν πειθήµονα κούρην᾽ 

οὗ Σεµέλην ἱκέτευεν, ἕως ἐτύχησεν ἐρώτων, 

οὔ «ανάην παρέπεισεν, ἕως σύλησε κορείην. 

340 Ζηγὶ συγαπτοµένην Ιξίονος οἶσθα γυναῖκα, 

καὶ γάμιον γρεμέτισμα, καὺ ἱππείους ὑμεναίους! 

᾽άντιόπης ἐδάης φιλοπαίγµονα Φεσμὸν ἐρώτων, 

καὶ Σάτυρον γελόωντα, γόθον μιμηλὸν ἀκοίτην. 

πως φάτο, κερτοµέουσα φόον δειδήµονα Βάκχου, 

245 καὶ δρυὸς ἐντὸς ἵκανεν ὑμήλικος. ἓν δὲ κολωναις, 

ἀσχαλόων, «4ιόγυσος ὑμάρτεε Φυιάδι κούρῃ 

ποσσὶν ἐρωμανέεσσι' καὶ ὠκυπέδιλος 4μαζὼν ἳ 

ἄστατος ἄπρα κάρηνα µετήϊίε δύεβατα πέτρης, 

ἴχνος ἐρευνητῖθος ὑποκλέπτουσα «4υαίου, 

ν. 320. φθόγγοις ο. ϱν. ααοά {π εᾱ. αἲτ. πεθοίο ἃ 4ο 6ΗΙΕΙΙ-- 

ζαἴμτη, 

γ. 354. τολµήσεις οἆ. ϱτ, ειπεν. Γα]ῑς, 
ν. 900. λύσετο 64. ϱν. λύσσετο οὐ. αἰι. Νοβίγηι πο]εβραμὶ Εα]ῖς. 

ει απ! 

ν. 307. Αρήις {. ἄγειν πει. 
ν. 242. Ααῤις Ἠιαρίς Ρ]άσενει: ᾽ἀγτιόπης ἔμαθες φιλ. 
Υ. 240. Σατύρων εὔ1ιῖ, 



36ο ΝΟοΝΝΟΑΧΥ 

25ο Ἀαὶ φλογερῷ Φαέθοντορ ἱμασσομέγης χοόα πυρσῷ, 

ἄβροχα διψαλέης τερσαίνετο χείλεα κούρης' 
᾽ ὥ) .) ’ ΄ ’ 

μαὶ δόλον αγγωσσουσα γυναιµανεέος «Ίιογυσου, 
-- Ἶ «1! ο κηίᾳ ’ ω 
ξανώον ύδωρ ἐνόησε φιλακρήτου ποταμοῖο, 

Ἡ , ο « “{ ΄ 3”/ ΄ καὶ πίεν ηδὺ ῥέεῦφον, ὄψεν πίον αἴθοπες Ινδοί. 
. . - ’ ΄ ’ 

3255 καὶ φρέτα δυηῦ εἶσα µέβδῃ, ῥακχεύετο κούρη, 
1 ου  , , ν . αλ. ν 

καὶ κεφαλην ἐλέλιζε, µετήλυδα δίζυχι παλμῷ, 
ὸν ο ν ω ’ 

αἱ διδύµην ἐδόκησεν ἰδεῖν πολυχανδέα λίμνην, 
3, ὸ 4 [ή ε ᾧ ’ δὲ ΄ 

ο-μµατα ὀμειουσα”. ῥαρυγομένου δὲ καρήπου, 
δέ Ωω ’ ο / 

ἔρκετο Ὁπροῤοτου διπλούµενα γῶτα κολώνης: 

360 καὶ τρομεροῖσι πόδεσσιν ολισθήσασα κογίη, 
3 Ἰ 3 ; αγ ’ ε/ 

εἰς πτερον, αὐτοκύλιστος, ἐσύρειο γείτογος ὕπχου: 
πω . -) ΑΝ η 1Ω,» εΟέλ μας - και σαι ϱαρυγουγος ευέΛγετο χαωμµατι τυµφη. 

Ἱ 3 υ εν. 1” , [ά 

Ίην μὲν ἰδῶν εὔδουσαν, Ίρως ἐπεδείκνυε Βάκχῳ. 
«/ : ς ; ν . Υανοι ἐπαικτείρων: ἈΝέμεσις ὃ᾽ ἐγέλασσεν ἰδοῦσα. 

η) . ο -/ ’ [ή / 205 καὶ δολόεις 4ιόνυσος ἀδουπῆτοισι κοὺόρνοις 
5 / 1 - σω 4 ο εἰς 7άμον αψοφος εἶἴρπε, ποδῶν τεχνήµοχι παλμᾷῷ. 

/ 3 ε/; . ῃ 1/ ή, κούρης ὃ᾽ ἐγγὺς ἵκανε' καὶ ἀτρέμας ἄκρον ἐρύσσας 
ι / / ». / , 

δεσμό» ἀσυλήποιο φυλάκτορα λύσατο µίτρης 
’ Αα, η ῃ ε/ Ἡ 

φειδοµένη παλάμη, αμ παρθένον ὕπιος ἐάση. 
ο ι ’ 3 Γ. 

270 Ταἴα δὲ χιωεσσαν αναπτυξᾳσα λοχείην, 

1’ 21 αἱ δια) Α σ ἔτη 4 / ; . φυτά) ιὴν ὤδιγε, χαριζομέτη «{ιονύσῳ 
αν λα. αι 3 /.. 4 πολλην δ) ἀμπελόεσσαν ἐλαφρίζουσα καλύπτρη», 

λε; ος ϱ ιά η ν ’ κ. 3 [ή . ρω 

πλεκτῷ ῥοτρυθεντι πθμας ἐβαρύνετο χαρπῷ. 
ας 5 ῃ ῃ ς , 1 

και .ἔχος ή πετάλοισι κατασχιογ Ἰ ημερίδων 7αρ 

γ. 202, ἀγνώσουσα --- ἄιονύσσου εᾱ. Ῥτ. επιθιά. Εαἷκ. 

-ν. 200. µεθη οά ιτ. Ἠεοίαια γἰά(ιι Εαἰς, 

ν. 26η. εασση θε, 

γ. 47ο. λεχσίην οὖμι. Ἐπιομάαγιι ὙΥα]κεΓ, ΟΥ]Υ. Ύ. Ρ. 1902. Α. 

Υ. 370, κὑμαξ εβαρ. οὗ. ϱτ. εμιομά. Εαλκ. Θεᾷ ρταείθτθα οοι- 
οἰμηίίας νἰάείαχ ροδίπ]ατο πλεκτὰς -- κ. 
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3 ἡ , : ἕλ ξ ο Β/ λ οι :375 αὐτοφυὴς µίτρωσεν ἕλιξ εὐάμπελον εὐνην. 

Π Δ σα ὴ μαμα / / ο 

καὶ πολὺς ἔνθα καὶ ἕνδα, µεταρσιος οἴγοπι παρπῷ, 
” ΄ / ’ ’ ’ 

Κυπριδίοις ἄνέμοισιν ἐσείετο ῥύτρυς ἀλήτης, | ' 
, ’ 9 2 { , 

| ὀμποτέρους τ ἐπύκαζεν' ἑλικοφόρῳ δὲ πορυμβῳ 
ε /  ῥ ετεκ, η ε/ ἱ 
ἵμερόεις ἐμέῶυσσεν ὁμόζυγος οἰνάδος Όρπηξ 

1 3 / 3 / Ν κε 
38Ο πλεκτὸν ἀεξομένης ἐπιβητορα κισσὀν ὀπώρης. 

ωά 7 / 3 α , { τοι 

καὶ. δολόεις γάμος εν, ὀγειρείης τύπον εὐνῆς, '. 

“Ὕπνον ἔχων συνάεθλον. ἐποσφίσθη δὲ κορείης 
Δ { 38 ἴ 3 4 

παρῷεγικὴ κνωσσουσα" καὶ ἔδρακε πομπον Ερώτων 
ο” , 5 / -. 

“Ὕπνον, ὑποδρηστῆθα µεθυσφαλέων Ὑμεναίων. 
ον ’ / / 

3265 πιουὴ ὃ ὑψιπτόρῳ σκιρτήµατι δυιάδος ὕλης 
3/ κ { 9 ἵν τ/ 9 / 

ὥστατος αυτοβόητος ἀνέπλεκεν ὤμνον Ἐρώτων 
3 / Β] { ῄ [ή ς ’ 

γαὶ µέλος ἠγεμόφοιτον ὀρεσσαύλων Υμεναίων 
9 8- / Ε] / ὶ } ΄ 

οἰδομένοις στοµάτεσσιν ἀμείβετο παρθένος Ηχώ, 

ΤΙαγιὰς, ὑστερόφωνος: ὑπὲρ δαπέδου δὲ χορεύων 
ε ι - ΄ 5 λ ς / ΄ 

290 αὔλος ἐπεσμαράγησεν, μὴν, Υμέναιε, λιγαίνων. 
ς ’ - 3/ { 

ἵμερόεις γάµος οὗτος! ὀρεστιὰς ἴαχε πεύκη. 

Ὥρυιὴ ὃ᾽ ἠνεμόφοιτος ἀναίξασα γομῆος, . 
θένο ς ολο μ ος ρέθιζ λα , παρθέγον ὑπιαλέην νυχίοις ἐρέθιζεν ὀγείροις 

ο Ἀ πώ, / 3 { σα) Πι 

Σίσι καὶ ἱμείροντος Εριγγὺες, ευγαµε κούρη. 
/ 3 / «/ 3 / Π 

395 νυμφίον εἰ φυγες ΄Ύμτον, ἔνυμφευθης ά4ιονύσῳ. 
/ { / 

λοξὰ Φεμιστεύεις, Δάλαμηπόλε παρθένε νύμφη: 
/ Δ / ’ 

κτείνεις γὰρ ποΏέοντα, καὶ οὗ γαμέοντα διωκεις. 

γ. 278. επύκαζε" σελινοφόρῳ Ἠ]οἆοπι, 

γ. 270. Ῥτο ἐμέθυσσεν Ὀοαροι ἴομιαραϊ αἴθυσσεν, ἠΜαΐο, Μο 
εᾱ. Ῥν. Ἰαρεραι ἄρπηξ, ααοὰ Εακ. ομισιά. 

γ. 286, πολλὴ δ᾽ ὕψιπ. εὄῖ, δἶπε 56ης. Ὠοἰιά πια]ί5 {οχίᾳ986 
Φυιάδος αὕρης. Φε ο, 200. 8. 

γ. 287. ἦν ὀμόφοιτον οὐ]ιί. 

γ. 300. Ὑμέναια οιμ. Ἐν, ται Ἠλιοάσπα. 

γ. 201. Οἶτοα Ώπηο γθεδιι: {ογίαδδθ Ἰαοιιιᾶθ. ιιΗ1, 

γ. 307. οὐ ποθέοντα αδρίοπξαε Οι. 



30ο 

2οο 

5056 

21ο 

210 

230 

ΝΟΝΝ ΟΥ 

, , " ε/ 3 , / «/ 
παοθένε, χάλκεον ὕπνον ἐρασσαμένῳ πόρες Ὕμνῳ: 

/ ΄ ε/ ο] /{ ο] ΄ 

παρθένε, νήδυµος ὕπτος ἀπώλεσε σεῖο κορείην. 
υ | ή ’ -- «ω 

οἶκτρον ἴδες γελύωσα δεδουπότος αἷμα ποµῇος 
απ Π σω 9 ο. ΄ 

οἰκιθύτερον στενάχουσα τεῆς ἴδες αἷμα κορείης. 
΄ " ΄ ΄ 0 ο 

ως φαµένη σκιύεντι παγείκελος ἔσσυτο καπιῷ 
η ο ’ ω φυχή δακρυόεσσα ποὔοῤλητοιο νομῇῆος: 

5] 3 / / / 

Ταρτασίην ὃδ᾽ ἀκίχητος ἐδύσατο πάνδοκον αὐλῆν, 
/ σω α μη / ς / 

Ῥάμχου ζῆλον ἔχουσα, μεῦυσφαλέων “Ὑμεναίων. 
ον ώ / « φί 5 Εν” Καὶ λιγυροῖς δονάκεσσι γαμήηλιον ἠχον ἀράσσων, 

- ς ’ « / ον ς /α . 

ζῆλον υποκλέπτων ὑποκάρδιον, ὑμποπόλος Ταν 

µεμφόμενον µέλος εἶπεν ἐς ἀλλοτοίους ὑμεναίους. 
3 ΄ ΄ ΄ , ΄ 

καί τις ἐρωμανέων Σατύρων παρὰ γείτονι λόχμη, 
3 { ς / 

Όηητὴρ ἀκόρητος ἄθηήτων ὑμειαίων, 
3 ο” 7 α- ΦΑ: ς ; 

Ῥαμχείην, ἀγόρευεν, ἴδων ευπάρῦενον εὐγην΄ 

ΤΙὰν κερόεις, ἔτι μοῦνος ἔχεις δρόμον εἰς {φροδίτην" 

καὶ σὺ διωποµένης πότε γυμφίος ἔσσεαι ΕΗχοῦς; 
ἃ υ / / ω αο ο ῃ 

καὶ σὺ δόλον πότε τοῖον ἀοσσητῆρα τελέσσεις, 
/ ς ΄ 

ὑμετέρων ἐπίκουρον ἀνυμφευτων υμεναίων; 
”] 4 ΄ { ” η ο 

ΤΙὰν φίλε, καὶ σὺ γένοιο φυτοσκάφος ὀντὶ γομῆος” 

ποιµεγίην τ ἀπόειπε καλαύροπα, καὶ παρὰ πέτρη 

λεῖπε βόας καὶ μῆλα. τί σοι ῥέξουσι γοµῆες: 
μα) ἃ . ’ ΄ - Ρ] [ή 

ἔγοεο, καὶ σὺ φύτευε γαμοστύλον οἴνον Ερωτων. 
[ή - αγ” το, , { 

Οὕπω μῦὺθος ἔληγε, καὶ ἴαχεν αἰγίῤοτος Παν” 
., 2) ς) ” ; , » 

αἴθε πατήρ µε δίδαξε τε]εσσιγόµμου δύλον οἴνου" 
3, ’ -” ε/ Φή: σ/ 

αἴῶε φοοσφαλέος σταφυλῆς, ἅτε Βάκγος, ἄνασσον: 

καί κεν ἐμῶν ἐτέλεσσα πολύπλανὸν οἴστθον ἐρωτων, 
ς ” ; - η ὋΝ } ; 

ὑππαλέην μεῦ ύουσαν ἰδων δυςπάρθενον Εχω. 

ν. 32099. νήδιμος θά18ί, 
ν. 513. ἔχει νυ]ρο. 

ν. 514, ποτὲ --- τελέσσῃς ο. 8ἵης {ΠΙΘΥΟΡάΙΙΟΠΘ. 

τ, 522. ἀνάσσω οὐ{, 
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ἱλήκοις, νομὸς οὗτος". ἐπεὶ παρὰ γείτονι πηγῇ 

ἀρδεύω τάδε μῆλα" φιλακρήτῳ δὲ ῥεέθρῳ 

παρθενικὰς «4ιόνυσος ἀθελγέας εἰς γόμον ἕλκει- 
, Π ελ ή Εν. πλ ον Ἄ 

φόρµακον εὗρεν Ἔρωτος ἐἑὺν φυτον.  ἐθῥέτω αἰγῶν, ᾿ 
Ὦ οἱς ς , ο λό ν 3 δυν λ κ 
ἐθῥέτω ἡμετέρων ὀἵων γλάγος" ου ὀυναται γαρ | 

3 5 7 / { ε . 

εἰς πόθον ὕπνον ἄγειν, ἢ παρθένυν εἲς γάμον ἕλκειν, . 
ο” / ϱ] ’ 

μοῦνος ἐγὼ, Κυδθέρεια, θιάζοµαι" ὤμου Γρώτων: 
τι! Ξ Δ 3} 3 { ς ; 

Συριγξ Π]ανος ἔφευγεν ἄνυμφευτους υμεναιους, 
λ / 3 / 3 Γ.Γ... / ' 

καὶ γάµον ἀρτιτέλεστον ἄνευαζει 4ιονύσου 
; / ’ /{ ο] 

αὐτομάτοις µελέεσσιν" τὸ δὲ πλέον ἠ0άδι μολπὴ 
΄ ./ , / Ε 

φθεγγοµέγης Σύριγγος ἀμείβετο σύνῶρους Ἠχω. 
/ , .., ; 

νυμφιδίης, 4ιόνυσε, μέθης Φελξίμβροτε ποιµην, 
2/3 δν ε) / [ { 

ὄλριος ἔπλεο μοῦνος, ἀγαιγομέγης ὅτι νυµφής 
τ 3 αυ / ο ὃν αγ  Ἡ 

εὗρες ἀοσσητῆρα γαμοστόλον οἴνον ᾿Ερωτων. 
- /Λ η { 7 

Τοῖρν ἔπος κατέλεξε δυσίµερος ἀγνύμενος 149, 
ον 1/ σα, / ζῆλον ἔχων καὶ ἔρωτα τελεσσιγάµοιο -«Ίναίαυ. 

” , [ή ; / ο. 

Καὶ τελέσας φιλότητα καὺ εἰγοδίης πὀὈον εὐνῆς 
Ε] ’ / 9 / 4 ἀφράστῳ «4ιόνυσος ἀνηώρητο πεδίλῳ. 

/ 9 ῃ ο δα ο νύμφη ὃ᾽ ἐγρομένη, ποταμηῖδι µέμφετο πηγῇ, 
! / ” ; 
Ὕπνῳ χωοµένη, καὶ Κύπριδι, καὶ 4Πιονύσῳ, 

14 δ . ΄ η ν. {ο ὖ« ή ν Ε) ΄ ὗ δὲ 

ομβοῳ 9άκρυοεντι παταῤῴυτος" αχνυµεέγη 9ε 
Ε) .. , σα σω 

ἔκλυε Νηιάδων γαµίης ἔτι λείψανα µολπῆς, 

καὶ, λεχέων κήρυκα ποθοβλήτοιο «4ναίου, ᾿ 
ς , ο { 
ἡμερίδων πετόλοισι κατάσκιον εἴδε χαμευτην, 

ν. 505. ἵληκες γόµοι οὗτοι δέ, [λήκοι γόµος οὗτος νοὶ ἱλήκοις 

πότος οὗτος Ῥτοροδιήϊ Ἐαϊς, ἵν οοπϊεοῖι. Ἀοδίνασι Ίαπι Ε]λοάσπι. 

γ. 526. ἄρδεύων εατι. Επι, Ἰαπα ΠποάσΠι, 
γ. 528. εκὼν φυτόν οἑιι. ὙΝοθαπα Ομ. 6ἱ Ἐαις, ἀεάθνωπί. 

ήπιας Ρ]ασοτεί ἔχων φ. 
γ. 54ο. Ἐογίαδδο ζηλον ἔχων δυςέρωτα τ. «4. 

γ. 544, χωομένη οἀ1ῖῖ, 



΄ : ὃν . .- 

ὅθά Νο να 

, 

γεβρίσι νυμφιδίῃσι πυκαζοµένην «4ιογύσου, 
, / 5 ) 

"δο κρυπταδίων λεχέων αὐτάγγελον: εἶδε καὶ αὐτὴν 
η ΄ ’ Αα” 93) µίτρην παρήθενίην, γαμίης πληΦουσαν ἐέρση». 

- ΄ 3 κ «. 1. α , Δ 

καὶ ῥοδέας ἐχάραξε παριᾶδας" ἀμφοτέρους δὲ 

μηροὺς πληξαιιένη, κιγυρῆ ῥουχήσατο φωγῇ : 
, Π ἡ «/ νο, «{ 

τος άλμοι παρθενύης, την Πρπασεν ευίον ὕδωρ 
π/; 7 Ν «! ε! / 

555 ὤμοι παρθετίης, την Ίρπάασεν ὕπγος ἐρωτων" 
”” Ω ; λ ϱ/ που ο 3 / 

ὤποι παρθεγίης, τὴν Ίρπασε Βάκχος ἀλήτης. 
ο”, ο. Π / [ιά σσ) ε) ’ ἐερέτω “Ὑδριάδων δολόεν ποτόν' ἐᾳφέτω εὐνη. 
[4 ς / , Π « ’ τ 

Ἱύμφαι “μαδρυᾶδες, τίγα µέμψομαι; ἡμετέρην γὰρ 

Ὕπνος, Έρως, δόλος, οἴνος εληίσσαιτο κορείην. 
ι 3 , / ΑΛ Δ |) λ 

26ο παρθεχικὰς ἀπέειπε καὺ 4ρτεμις: ἀλλὰ καὶ αὐτὴ 
, 3 Π ο. . π 23 / 

τίπτε µοι οὐ φυγόδεµχος ὃλον δέµας ἔγγεπεν χω, 
, ὁ ΝΗ Ὀ «1! ’ .) ο 

τίπτε αοι εἰς ἐμὸν ουας, οσον μὴ Ῥοήψη αροῦσαυ 
, 3 ’ «. Δ ε] 9 2. / 

οὗ Πίευς ἐψιδύριζε, μαὶ οὐκ ἐφθέγξατο ἐ{άφνη" 

παρθενικἠ, πεφύλαξο πιεῖν ἀπατήλιον ὕδωρ. 
- ’ α {ο »] ’ α Ωω ο 

505 Έννεπε: καὶ πολύδακρυν ἀγέῤλυσεν ὀμόρον ὀπωπῆς. 

καΐ ποτε μὲν µενέαινε, κατ αὐχέτος 6ου ἐρεῖσαν" 
. ώ α ΓΑ ο ον ο 3 
ἄλλοτε ὃ αὐτοκυλιστος απ ουρεος ἠὧελε πίπτειν, 
ς . Π ν 3 ο’ η. 
νσιατίη προκαρητος ὀλισύησασα κονίῃ. 

Δ α ’ .. ο” ’ ρω 

σαι σμῃς μετεσ νε’ ἀϊστῶσαι πομια στη] της, 

Ἡ 3 / / .] ὧν χ» Ε 

Όσο εἰ μὴ ἀμειψαμέγη προτέρη λύσις ἱκμάδα Εάαχην, 
λ εν { .“. η ν ’ ο [ά 

λευκὺν ὕδωρ κελάρυζε, καὶ οὐκέτι χεῦμα «Πυαίου. 

καὶ Ἀρονίδην ἱκέτευε καὶ “4ρτεμιν, ὀφρα τελέσση 

ν. Ὀόδι1. παρθενίης οὔτι. 

ν. 505. μηροὺς πληξ. ἀοίοπαϊι Παιαῖη, αἆ Τανεμα]. 1. ἀ15. 

γ. 085. ΑΝ. δραμιάδες 6. ϱν. ειιοιᾶ. Εα]ῑς 
ν. 559. εληΐσαντο οι. 
γ. 2601. ὅλον δόλον νο]εραῖ Όιμ, ὅλον κ, Φος, 

ν. 2605. οὐ ἐφθ. ο. οἷί. 

ν. Ότο. Ε. ἰεμάδα Βάκχου. 

ν. ὅτι. κελάρυξε εὄϊπ. Ἰε]ῖις για Εαἰῖς, 
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14 ./ ” ’ 

αὔλια Νηϊάδων κεκοπιµένα διψάδι γέρσῳ. 
; ο 3} , 3 α/ »ρ, - , 

πολλάκυ ὃ᾽ ὄμμα τίταίνε δι οὔρεος, εἴ που ἐφεύρου 
3 3 { Ε) /{ / 

ἴχνιον ἄστηρικτον ἀφηήτου «ιονύσου, 
ἷά { 4 λ Ι] / / 

ὄφρα ῥάλῃ πόξοισι, γυνὴ Θεῦν, ὄφρα δαµάσση 

δαίμονα βοτρυόεντα” καὶ ηθελε μἆλλον ἐκείνην 
3; 2. γ ΄ ω Ν ον 3 / 
ἄμπελον εὐναίην φλογερῷ πιυρὺ πᾶσαν ὀλέσσαυ. 

/ / / 1. 3 / πολλάκι ὃδ᾽ ἀὔρήσασα δι’ ούὐρεος ἴχίια ἨῬάμχου, 
/ .. / ῃ ὴ 

Περίας τόξευεν ὀϊστεύυυσα Φυέλλας. 
’ ἉἊι ην ”’ ἀ 3 ἀ ε) ῃ αρ πολλάκι ὃ᾽ ἔγχος ἄειρε, Καὶ εἰς σκοπὸὺν ἀντίον ἔστη, 

πα , {“Ἂ” Ε] ΄ / 

ὄφρα δέµας πλήξειεν ἀγουτήτου «{ιονύσου " 
3 λ / / Δ ε) ο έ / ἀλλὰ µάτην προέηκε, καὶ οὐκ ἐτύχησε «1ιαίου. 

σω { 3, / ρω 

καὶ ποταμῷ κεχόλωτο., καὶ ὤμοσε, µή ποτε πηγῆς 
. τα παν 

χείλεσι διψαλέοισι πιεῖν ἀπατήλιον ὕδωρ" 
ή ’ σα / , σ ] ; 

ὤμοσε, καὶ κατὰ νύκτας ἔχειν ἄγρυπγον ὀπωπήν, 
πα) Ἡ Ἡ / 5 η 1 4 Ι η. 
ὤμοσε, μὴ γλυκὺν ὕπνχον ἐν οὗρεσιν ἄλλον ἰαύειγ. 

Π / / / / 

καὶ σκύλακας νεµέσησε φυλάκτορας, ὅττι καὶ αὐτοῦ 
3 { { -ξ ’ οὐ τότε Φωρήσσοντο γυἸαιμαγέοντι «ναίῳ. 
/ / / / .] ῃ δίζετο ὃ᾽ ἄγχογίοιο µετάροιοΥ ἄλκαρ ὀλέῦρου, 

ὠλιῤομένη σφιγκτῆρι περίπλοκον αὐχένα δεσμῷ, 
ρω αλ ’ / ε/{ τ{ } 

μῶμον αλευομένγη φιλοκέρτοµον ἤλικος ἥβης. 
3 ’ μα τα) / { «/ 

αυχαίην ὃ᾽ ἀέκουσα λίπεν «}ηροτρύφον ὅλην, 
3 / Ἡ / « 3 / 

αἰδομένη, μετὰ λέκτρα φανήµεται ᾿Γοχεαίρη. 
« / ο» .- : 

Καὶ ζαθέης ῥαθάμιγγι γονῆς πλησθεῖσα «ναίου, 
/ / 3/ / λἱ ή αστέρι φόρτον ἄειρε" τελειομένης δὲ λοχείης, 

γ. δι, εἰ σκοπὸν αι, 

γ. 5850. προέεικε εἰ. αἷς. 

γ. 50ο, ἀγχιγόοιο εὐ τι, Ὑοδιναπι ἀοῑι οσα, 

γ. 602. ἐλευομένη φιλοκέρτοµος 4. ϱν. επιειά. Εαἰκ. 

ν. 505. ζαθέας ο. ϱν. ζαθέης εἰ, αι, εκ οπιομᾶ, Εαῑκ, ααὶ εἰ 
ζαθέου ριοροµερας, 



» 

-9θ6 ΝΟΝΝΟΥ 4ΙΟΝΥΣΙάΚΝ ΙΣΤ. ΧΡΙ. 

η 4 { / οἱ «ἤλυν ἐμαιωσαντο τύκον ζωθαλπίδες «ῶραι, 
ἀ ὃ , 3 / λ 3 θα, πο ; 

καὶ ὃρομον ἔγνεάκυκλον ἔπιστώσαντο Σελήνης. 
, 3 -/ 

ἓκ δὲ γάµου Προμίοιο Φεύσσυτος ηνῶεε κούρη, 
[αἳ Ἱ Δ 3 / 3 / ς ο 

4οο ἣν Τελετὴν ονόµηνεν , αει χαΐρουσαν, ἑορτῶν, 
’ / { 

κούρην γυκτιχόρευτον, ἐφεσπομένην «4ιονύσω, 
’ / .] Λο 

τερποµένην κροτάλοισι καὶ ἀμφιπλῆγι βοείη. 
μεις Π π το. ; Ν , 

Καὶ πολιν ευλαϊγγα φιλακρήητῳ παρὰ λίμνη 
ως: αν Τ) Βλ] { ςλ μα λί / 

τεῦξε ὤεος, ἈΝίκαιαν ἔπωγυμον, ἣν ἀπὺ γυµφης 
, / ΄ η , 

405 ᾽στακίης ἐκάλεσσε, καὶ /νδοφόνον μετὰ γίκην. 

ν. 507. ζωθαλπόδες οὔ(α. ζωφαλπέες εοπῖεςίε Όσα]. ζωθαλπίδες, 

πιαο Ἡλοάοπιαμμϊ οομίθοίυτα οδι, αβετι Θεμπείά, εκ. 5, ζωθάλ-- 

µιος. 
ν. 500. ἤνθεσι κούρη θἆ, ϱτ. ἤνθεε ἀεάι Έα. 
γ. 4οο. ὀνόμηνεν εὔ{ι. οκ χαΐρουσαν ἔορτῇ εἰ. αἲί. εκ οοα- 

16οί, Έα. 

ν. 400. πτόλι εατιι. 



ΝΟΝΝΟΎΥ ΤΟΥ ΠΛΝΟΠΟΔΙΤΟΥ 

ΔΕ Θ0ΝΝ Ας ο Ν 

Ι 2, 



ώς - δα ἀι 
πῃ 

λ, 
: δη 

ποια 

' 
. 

.Ἑβδομάτῳ δεκάτῳ πρωτάγριόν Αριά µάπων ἵ ο. 
καὶ ῥόον οἴνωθέντα μελισπαγέςποααμο 



.- 

ΝΟΝΝΟΧ 

4 ϐ ντο ο ων οσο Ν 

| 14: 

/ ; ͵ τ / 
Οὐδὲ φιλακρήτοιο µέθηξ πεπεδηµένον ὕπνῳ 
4- / ο 3 28 / 3 αω 
ζωγρήσας, ἀτίνακιον ἀγόυτήητων γένος ᾿]νδῶν, 

΄ { ὼώ / ον τό πι 
ληθαίοις «4ιόνυσος ἐπέτρεπε δῆριν ἀήταις" 

ι , ; / τε , " 

ἀλλὰ πάλιν ὤρυγα Φύρσον ἐκούφισεν" ὑψιλόφου γὰρ 

ὃ εἰς ἐνοπὴν καλέοντος ἐπείγετο «4ηριαδῆος, 
ῥις Ἡ --- ο 3 ο παιδὺς ᾽ἁμαζογίης δολίην ἄμγηστον ἑάσας 

3 σω { λος ” ς ΄ Π 

οἰνοβαρῇ φιλότητα καὶ ὑπναλέους ὑμεναίους. 
κ. ς / λ / 

Καὶ Φεὺς ἡγεμύνευε, «ιὸς κγρυκα γενέθλης 
/ ” η / οὐρανίην ἄκτῖνα φέρων στίλβοντι προωπῳ. 

/ / , 10 ἀμφὶ δὲ «Ίὐδιον ἅρμα γἰγαντοφόνου «4ιονύσου 
/ , 5 Φε / Δ ͵ ο γά 

Φυρσοφόροί στίχε ἠσαν' ἐμιτρωῦη δὲ μαχηταῖς 
ἑ ο έωέ αχ 3ᾳ ; ν 5 , ι 

µεσσοφανῆς ἑκάτερθε, καὶ ἀντήστραπτεν Ὀλύμπῳ 
ώ αν ση. ’ ! ; Σ /. η νο κάλλεί ὃ᾽ ἔκρυφε πάντας" ἰδων δέ µιν, ἡ τάχα Φαίη 

32 ; 4 / / δό Ἠέλιον πυρόεντα, πολυσπερέων μέσον ἄστρωγ. 
ὦ - 3.’ .». , 15 καὺ στρατιῆς ἀσίδηρον ἄγαξ ὤπλιασεν Ἔνυω, 

γ. 1. µήθης θὰ, α]:. 

γ. 5. δηρυν εἰ. ϱε. οπιθιᾶ. Γαὓς. 
ν. 6. ἁμαξονίης τε δομὴν ἆ. ἑάδσας οἆ. ϱτ. Όπυαια ᾽ἁμαξονίήά 

ε, αἷι, επιεμάαιῖας 6 οομΙ. Εαῑκ, Ἠείααα φαμανίῖ απ. 

γ. 12. ἀντίστραπτεν αι. 

ο Υ. 1δ. ὤπλισεν εὐα, Ἐοχσι, ώπλιζεν. 

Το). 1, Α. 8 



3 α΄ το 

320 

320 

δο 

ο] 

- ΝΟΝΝΟΥ βαν, 

οὔ ξίφος, οὗ µελίην Δανατηφόρον, ἀντὶ δὲ χαλκοῦ 

κισσὸὺν ἔχων, ἄθῥηκτον ἑὺν δόρυ" καί µιν ἑλίσσων 

"οΐδος ἐν πολίεσσι, καὶ ᾿4σίδος ἐν γὐονὶ πήξας, 

ἄγριον ἡπιόχευε Κυβηλίδος ἅρμα Φεαίνης, 

ἀνθοκόμῳ µάστιγι µετήλυδα δίφρον ἑκάσσων, 

ἡμερίδων τελαμῶνι , κατάσκιον ἥλικι κισσῷ ' 

Ἠφην ὃ᾽ ἐμέῶυσσε Ἰαρωνίδος αἴαν ὀπώρης. 

καὶ Ἠρομίῳ συνάεῦλος ὅλος στρατὺς ἐἔῴφῥεε Βάκχων, 

Φόρσος ἔχων προτέροιο µόδου χάριΝ, ὁππότε δισσῷ 

ἡδυμανῆς ἀσίδηρος, ὁμόζυγι πήχεί µάρψας, 

ἔμφρονα γεκρὸν, ἄναυδον ἐνόπλιον ᾿Γδὸὺν ἀείρων, 

Σειληνὸς βαρύγουνος ἐχάζετο, νωθρὺς ὁδίτης " 

ὑππότε κωμάζουσα ποδῶν διδυµόυνι ῥυθμῷ, 

Ῥακχιὰς ἀκρήδεμγος ἐπεκροτάλιζε Ἠιμαλλὼν 

᾽Γνδὸν ἔτι κνὠσσονια, περισφίγξασα δὲ δειρήν, 

ληϊΐδα Ὁηρεύουσα, μάχης αὐιόσουτον ἄγριν. 

ΕΗ πύόλιος δὲ πύληα µετήϊεν: ἀγχιπόρου δὲ 

ἤλυῦεν εἰς «{λύῤης πέδον ὄλβιον, ὑππόδι γείτων 

χεύµασιν ἀφγτειοῖσι διιπετὲς οἶδμα κυλίνδων, 

Γεῦδις ἐγεκτεάνων ὑδάτων Λευκαίγεται ὁζκῷ, 

ἀργυρέου δαπέδοιο περιξύων κεγεῶνα. 

Ἔνθα διαστείχοντα ῥαθυπλούτῳ παρὰ πέτρῃ, 
’ τπτ; / ς η) ὃ ..λ ες, 

βουκεράοις Ὑατυροισιν ὀμηλυδα, πεζὸν ὀδίτην, 

γ. 16. χαλκῶν επ, «Απ Λογχῶν: 

ν. 18. πτολίεσσι καὶ ἀσπίδας εν χ. επί. 

γ. 22. Πώην νυ]σο. 

γ. 325. ἔθῥεε Βάκχῳ εαν, 3εᾷ Γογίαςδε {αίας Γαΐρδαι, {οθηι, 
Ῥσκχων οιίβοτο. οεἵ, Υ. 320. 

ν. δι. ληΐδα Ότο. πα. νι ἠλτδε ὅηρι ππὐίαραῖ: Ἰααριίάε, µά- 

χην εἆ. Ῥν. ειπεμ. Εακ. Ὑπάθιις γθιςας εκεῖ(ἰδ6, 

γ. 54. διοιπετὲς εἰ. Ῥγ. οιπεµά. Ἐαϊκ. 
ν. 29. Εὖδις οἀΐπ. Ὑἱά, Οοθε. 

ν. ὅ7. διασχίζοντα εἀιε, ειιειᾶ, Θα. 



4ΤΟΝΥΣΙΑΝΙΟΝ 124 

-/ η α/ / αἱ 
-- Ῥάκχον ἀνὴρ ἄγραυλος ἐρημόδε δέµτο καλιῇ, 

{ο Ἠρόγγος, ἀδωμήτων ὀρεαίδρομος ἀστὸς ἐγαύλ ο Ἀρόγγος, ἀδωμήτων ὀρεσίδρομος ἄστὸς ἐγαύλων, 
. "ως ο κ ή 

γηγενέων ἀχάρακτον ὑπὸ πρηπῖδα Θεμέθλων 
, - ν/ .. / ρω 

γαίΐων οἴκον ἄοικον. ἐὔφροσυνης δὲ δοτῆρα, 
΄ ο , . 

αἰγὸς ἀπελγομένης κεράσας χιονωπὸν ἐέρσην, 

ξεινοδόκος γλαγόεντι ποτῷ µειλίξατο ποιµήν, 

45 εἴδασιν οὐτιδανοῖοι, καὶ ἀγραύλοισι κυπέλλοις. 
Δ / 3 Εὸ ε) { καὶ µίαν εἰροπόκων ὀἵων ἀγελύσατο μάνδρης, 

”/ , / 

ὄσρα κε δαιτρεύσειε θΔυηπολίην «Πιονύσῳ. 
, ντ) / 

ὀλλὰ θεὺς κατέρυκε' γέρων ὃ᾽ ἐπεπείθετο Βάκχου 

φεύμασιν ἀτρέπτοισιν' οἳν δ᾽ ἄψαυστον ἐάσας, 

δο ποιµενίην τιγὰ δαῖτα Φελήμονι ῆκε «4ναίῳ, 
/ ϱω 1Η αν { / 

τεύχων δεῖπνον ἄδειπγον ἀδαιτρεύτοιο τραπέζης, 
ελ αἱ / / αν / 

οἵα Ἀλεωναίοιο φατίζεται ἀμφὶ Ὑολόρχου, 
- / / { ο ος πεῖνα, τάπερ σπεύδοντι λεοντοφόγους δι ἀγῶναφ 

ὤπλισεν "Ηραμλῆί: χύδην ὃδ᾽ ἐπέβαλλε τραπέζη 
ς 1/ ; 

60 εἰν ἁλὶ νηγοµένης φῶινοπωρίδος ἄνθος ἑλαίης 
/{ χ, / ΄ σω 

Ἠρύγγος, ἔχων µίμηµα φιλοστὀργοιο γομῇος, 
ος Αα; ΄ Ἡ 

πλεκτοῖς ἓν ταλάροις γεοπηγέά τυρὸν ἀείρων; 
΄ / υ 

ἰχμαλέον, τροχύεντα. «Φεὸὺς ὃ᾽ ἐγέλασσε, δοκεύων 
{ - 1 ὄγρονόμων λιτα δεῖπγα: φιλοξείνῳ δὲ νομῆν 

6ο ἵλαον ὄμμα φέρων, ὀλίγης ἔψαυσε τθαπέζης, 

ν. 50. ἨἘάχχος ἄγὴρ οᾱ. ϱν. οιποµά. Εαῑίς, 
ν. 45. εέρσης εἆ. Ῥτ. Νορ Ἠαβει εᾱ. αἲἲ, Θίο οίίαπι ἨΏ]λο- 

ἁοπιανηας. 

ν. 40. ἑάσσας νυ]δο, 
γ. ὃ1. ἄδειπνον ἀεεςί πι δᾱ. ρε: δἀρρ]είιπα α Εαῖῑς, 

ν. ὦ2. µολόρκης εᾱ. ϱχ. αἨ εοά, επιειά, 
γ. 5, κεῖνα πααίαραι ἵπ δείπνα ΦοαΙ. Ἐοτίαβδο τεςίο, 

λεοντοφόνους δὲ ἆγ. εαία. Ένα. Ἠ]οᾶοπα, 
γ. δή. χάδην οἁἷε. οπιειιὰ, Φοα]. 
γ. 6). νεσπηγέα πηρὸν ᾱ. εᾱ. Ῥτ, ἐπιοπᾶ, Οαμτ. εἲ Εαικς, 

Αα 9 

οκ 



; 

ὅπα ὃς ΝΟΝΝΟΥ 

δαυδά ζκό : ἀεὺ ὃ ἔμνωετο κείν αυδάπτων ἄκόρητος": ἄεὶ ὃ᾽ ἔμνωετο κείνης 
/ .» ’ 

εἰλαπίνην ἐλαχεῖαν ἄναιμάκτοιο τραπέζης 

μητρὸς ἕῆς παρὰ δόρπον, ὀρεσσαύλοιο Κυῤηλη:, 

καὶ κραναοὺς πυλεῶνας ἐδάμβεε κυκλάδος αὐλῆς, 
κ. τα 5 , ’ ”, ρω ’ / 

66 πῶς φύσις ἐργοπόνος δόµον ἔγλυφε' πῶς δίχα τέχνης 
; ’ Ε] / 9 

ἀντιτύποις κανὀνεσσιν ἐτορνωῦησαν ἐρίπναν, 

δῆ 

αλ” / ’ σσ; .. , ω. 

᾽4λλ ὅτε Βάπχος ἀναξ γοµίης ἐκορέσσατο φορβῆς, 
, , π/ ας«Ἡν 

τότε δαιμονίῳ δεδονηµένος ἄσθματι Βάκχου 
{ { Ε] / ν 3 πω 

ἀγρογόμος σύριζεν ἐὔημονι Πάνος ἄοιδη 

7ο Ἠρύγγος, ἐπιθλίβων διδυµόθροον αὐλὸν 4θηήνης, 
ε ΄ { [α] χ / ῃ σώ 

ὑμγείων «4ιώγυσον" ὃ δὲ φρένα τέρπετο μολπῆ" 
1 

σαυ 
Π ρω ύαεα Ε] / ο 

κεράσας κρητῆρι γεὀῤόυτον ἱκμάδα ληνοῦ, 
ου - { η / { ῥῶκε πιεῖν Ἠρόγγῳ, καὶ ἔφη Φελξίφοονι μύθῳ' 

/ / / πω σελ γ; , - 

4έξο, γέρον, τὀδε δῶρον, Όλης ἁμπαυμα µερίµνης" 
ο / λ ’ . / ἡ / 

15 οὔ γατέεις δὲ γάλακτος, ἔχων ευοὺδμον ἐέρσην, 
, ’ ΄ ’ - τα ΄ 

γέρταρος οὐραχίου χῶογιον τυπον, οἵον ἀφισσων, 
αυ ΄ σα.» , Γς Ζῆνα µέγαν κατ Όλυμπον ἐὐφφαίγει Γανυμήδης. 

3 ’ η] Γ. αγ Π α / ῃ 

σοπαιου δε γάλακτος έα ποῦθον" ἆρτιτοχῶ» γαρ 

μαζῶν Ὀλιῤομένων Ἰιογώδεες ἵκμάδες αἰγῶν 
Ε ’ 3 ῃ .) ΄ ’ 

8ο αγέρας οὐ τέρπουσι, παὺ οὗ λύουσι µερίµνας. 

ως εἰπὼν, γοµίης ξειγ{ῖία δῶκε τοαπέζξ -ς 7 µίης 5 Τί ω ώς ΕΤ 
΄ / ’ / 

µητέρα λυσιπόνοιο µέθης, εὐῤοτρυν ὀπώρην. 
/ 1, .. ’ / μ.ο Ε) σω καί µιν ἄναξ ἐδίδαξε φιλάνὔειιον ἔργον αλωῆς, 
, / ν ε) ος { 

κληματα γυρήσαντα φυτῶν εὐκληδέ βό6ρῳ, 
κκ. σσ“ ἼἍἽ|“. 

γ. 

γ. 

γ. 

γ. 

γ. 

γ. 

γ. 

61. αεὶ δὲ µν. εὔττ, Ῥναείειεα ἔ. οείῬ. κείνου, 5ο. Ἠρόγγου. 
62. εἰλαπίνης ελ. ει, 

69. {οτί. εΦήμονα {4. ἄοιδήν. 
7ο. διδυµόχροον ειν ρειροιμα εοπ{αδίομθ. 

72. Μαμπι Βρόγγῳ δῶκε πιεῖν, κ. 

70. ἄφάσσων εᾱ, Ῥε. θιπειἀ. Γαἰκ. 
δά, εὐκληδεί ασιιοδοῖι Ώάμπεν. 5. βόθρος; »εὰ οἶμε ἀπρίο 

οουπαρίωπι εδι γοεαραίμα, Αιπιρίσο ἀμίεε φυτῶν ἐν κοιλάδι γεὶ 
κυκλάδι ϱ. 



. 

” 

. 4ΙΤΟΝΥΣΙάΚ.ΟΝ 12. ΧΗ 
ον 

Β6 γηραλέου τµήξαντα τεθηλότος ἄκρα κορύμβου, 

ρ ο 

05 

10 ο 

1 

βότρυος οἰνοτύὐιον α κ 3 α 

Καλλείψας δὲ νομῆα, καὶ ἀγριάδος ῥάχιν ὕλης, 

εἰς ἑτέρην ἔσπευδεν ὀρειάδα φύλοπιν ᾿}νδῶν. Ν 

καὶ Σατύρων ὁμόφουτον ὀρίδρομον ἴχνος ἐπείγων, 

ἀμφιπόλοις παλίνορσος ὁμίλεε ἁυιάσι Ράμχαις. 

διψώων δὲ φόνοιο καὶ εὐθύρσοιο κυδοιμοῦ, 

Τυρσηνῆς βαρύδουπον ἔχων σάλπιγγα Φαλάσσης, 

πομπὸν Ενυαλίοιο, µέλος µυκήσατο κόχλῳ, 

λαὺν ἀολλίζων" βριαροὺς δ᾽ ἐμέῶυσσε µαχητάς, 

Φερμοτέροις ἐς 4θηα ποήµασιν ἀνέρας ἕλκων, 
ΙΑ ὰ ο / 

νδφης ὀλετῆφας ἀβακχεύτοιο γεγέθλης. 

27ᾷ 

Τοὺς μὲν ἄναξ «Ιιόνυσος ἐκύσμεεν εἰς µόθον ᾿7νδῶὼν: 

"ἀστράεις ὃ) ἀκίχητος, ἰὼν, Ίγγειλεν Ορόντη 

᾿Ιγδῶν δοῦλα γένεῦλα": καὶ ἴαχε πενθάδι φωνῇ” 

Γαμβρὲ δοριθρασέος μενεδήϊε «{ριαδῆος, 

κλῦῦθι, μαὶ εἰκαίων, μὴ χώεο" Μαΐ σε διδάξω 

γίκην φαρμακόεσσαν ἀθωρήκτου «{ιονύσου” 

᾿Τνδοῖς καὶ Σατύροισιν ἔην µόθος' ἔβρεμε δ᾽ αἰχμὴ 

Ἡασσαρίδων, καὶ λαὸς ἐμὸς κεκόρυστο «4{υαίῳ, 

ἀστράπτων σακέεσσιν' ἀκοντοφόρους δὲ δοκεύων 

«υδὸς ἀνὴρ πολύίδρις ἐμοὺς ἔφριξε µαχητάς. 
ιο ο / τ; / / 3 / / 

ἵστατο ὃ᾽ ἁπτολέμων Σατύρων πρόµος, οὗ δορυ χάρµης 

χειρὺ φέρων, οὗ γυμνὸν ἔχων ξίφος: οὐδ᾽ ἐπὺ νευρῇ 

γ. 80. ΝΙΦἱ Ῥ]ατα εκοἰἀεγιηῖ, πθεχις ἰαἷο αιῑά ρορίυ]αί: ῥότρυος 
οἰνοτόκοιο νέους ὅρπηκας ἐγείρειν. 

γ. 99ο. ὁμήλεε Φυάσι οι. ὀμίλεε επιενᾶ, Ἐα]κ. 

γ. οά. ἀολλίξων εἰ. ϱη. οιπθιά. Εαῑκς, 

γ. 90. “Θερμοτέρους νυ]σο. ν. 5. Γνδώης 6ὔ1. 
γ. 105, ἔβρεμε δοχμὴ οὐ, ἔβρεμεν αἰχμὴ Φεαμς. Ότι ποῬ, 

Ἐ]λοἆοπα. 



/᾿ τη 

.. ' 

274 ΙΝΟΝΝΟΝΧΥ 

3 ΐ ο | . ’ ΄ ε/ 

εἰς σκοπὸν ἰθυκέλευῦον ὑπηνέμιον βέλος ἕλκων ' 

110 ἀλλὰ κέρας βοὺς εἶχεν: ἐνὶ γλαφυρῇ δὲ κεραίη 

φάρµακον ὑγρὸν ἄειρε, καὶ ἀργυρέου ποταμοῖο 
ϕῶ λ / Ε/Α ’ / 

εἰς προχοᾶς δολόεσσαν ὄλην κατέχευεν ἑέρσην, 
5 ’ ... λ πα 4 3 Δ πώ 

ἰκμάδι φοιγίξας γλυκερὸν ῥόον. ἓν δὲ κυδοιµῷ, 
; / ε! . » Ω. 3 / 

καύματι διψωωντες, ὅσοι πίον αἰθοπες Γγδοίν 
’ [ή σα Ε] 

115 ἔαφρογα λύσσαν ἔχοντες, ἀνεκρούσαντο χορείην. 
’ φ ’ ς/ 3 ῃ 3 ’ Δ 

καὶ σφισι λοίγιος ὕπνος ἐπέχραεν' ἀκλινέες δὲ 
πώ .] ’ 

ἔσχατα βακχευθέντες ἐπευνάζοντο βοείαις. 
3/ κα ’ ΄ ’ 

ἄλλοι ὃ᾽ ἀστορέεσσυ κατεκλίνοντο χαμεύναις, 
η Ξ] ΄ 3 ιά ’ «! γωθρὸν ἐπιτρέψαντες ἀκοιμήτῳ δέµας ὑπνῳ, 

/ / «1 ” / 
190 Ἠάχχαις ἄδρανέεσσιν ἑλώρια καὶ 4ιονύσῳ. . 

λ 1 , ε) [ή ; 

τοὺς δὲ, δίχα πτολέμοιο, καὶ εὐδήκτοιο σιδήρου 
{ 3 μά Ε] πὃ ” 

δούλιον ἐς ζυγόδεσµον ἐληίσσαντο γυναῖκες, 
ς / / τ τα , ο ολ 3 
ῥριθομένους µελέεσσι' καὶ ἄντιῤίων ὑπὲρ ὤμων, 

ς , ’ 5 2 ο, 
ως γέκυες ζωσαντες ἐλαφρίζοντο µαχηταύ 

κι Ὕ «. ΄ / 135 οἳ μὲν ἔτι βλύζοντες ἐπίκλοπον ἰκμάδα Βάκχαυ, 
3 ΄ ΄ 

ἀπτολέμοις Σατύροισιν ἐδουλώθησαν ἀνάγκη, 
[4 ’ ον 

χευματι φαρμακόεντι µεμηχότες. ἐκ δὲ κυδοιμοῦ 
ο αι α ΄ ’ νᾳ σοι.» γ/ μοῦνος ἐγὼ Λιπόµην, φονίης ἔτι νῆϊῖς ἑέρσης, 
(λ, 3ο. Δ Ε) ’ «/ 

χείλεσιν ἀῤρέμτοισι φυγὼν ἀπατήλιον ὕδωρ- 
- Β] λ Ν ’ .. τζο ἀλλὰ ποτὺν πεφύλαξο , δορυσσύε, μὴ μετὰ γίκην 

κερδαλέην ἀσίδηρον ἀναιμάκτοιο «{υαίου 
-. [ή , 3/ 5] / .. , ν 

ζωγρήση δόλος ἄλλος ἐν ᾿4ρεῖ λείψανον ᾿Σνδῶν. 
οἱ 

ο ά - . ο ζ ου 3 ΙΑ 
6 Φαµένου, βαρύμηνις ἐχώσατο μᾶλλον ᾿Ορύντης, 

ν. 119. ἐκ δὲ κυδ. θᾱ, ϱτ. ομιθμᾷ, Έα], Ῥχαοίονθα ἐκ δὲ κυδοι- 
μοῦ Ῥτορομεης. Ὑε] ος, γοὶ ε δὲ κυδοιμῶν Ἠ]ιοάσπα, 

ν. 114. διψώοντες εὐλῖ, 

γ. 131. ελΐσαντο οὔΐττ, 
ν. 120. οὗ μὲν ἔτι οὐΐα. Ἴἴθοιια οοχεῖρεραι Θα. οἱ Β]οάοια, 

γ. 120. γίκης 6ἱ ν. 5, ζωγρήσης εᾱ. ϱτ. ειοιά, Εα]ὶς, 
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4ΙΟΝΥΣΙΗΚΩΝ ΙΤ. Χ7ΓΠ. ὅ]5 

καὶ ταχὺς εἰς μόθ 
- 

θον ἦλθε παλίνδρομος: ἡμιτελὴς 'γὺρ 

129 ἠεν ἀγών' ἑτέρης δὲ «Δεμείλια πήγνυτο γάρµης. 

Ὄψρα μὲν ᾿/νδὺν ὅμιλον ὀρίδρομος ὥπλισεν ΄4ρης, 

τόφρα δὲ Βασσαρίδες πολυκαμπέος ὑψ]ῶι Ταύρου 
οπαν 9 ε) ῃ αν { δὲ Ῥά 

͵ εις μουον 1/πειγοντο" συγεστρατοωντο ὃὲε Ρά4γου 
ς α Π π ν 3 , εν Δ 3 / 

ὑπλοφόροι καὶ Φ]ρες ἀτευχέες: οἳ μὲν ἐναύλων 

14ο ῥηξάμενοι κρηπῖδας ἐκούφισαν, οἳ δὲ πολώνης 

ὑψιτενῆ. πρηῶνα, καὶ ἄρχοπένοιο κυδουμοῦ 

ἔχσαον ἄντιβίοισι: πολυσχιδέες δὲ χαράδραυ 
Τνδῳ . ελ δὲ κο. τά / : γδφοις ἑλικηδὸν ' ὀὐστεύοντο καρήνοις: 

αἳ ποσὶ λεπταλέοισιν ἐπισκαίροντες ἐρίπνη 
ο 3 ’ 7 5 ολ Δ } ο 

145 ἴῶγες ἐθωρήσσογτο µεµηνότες, ὧν Ὁ μὲν αὐτῶν 
/ ε] { / Ε) / ο 

ἄρψας εὐπαλάμῳ βεβιημένον αὐχένα δεσμῷ, 

ὑῖον αἰγείησιν ἀνέσχισεν ἀνέρα χηλαῖς, 

ον βοιαρῷ «ΦΔώρηκι μέσον κενεῶνα χαράσσων" 
, { . σ ῶ., / ο, μὲ υιδὲ τανυπτόρθων κεράων εὐκαμπέσιν αἰγμαῖς 

34. 5 / , 3 λ 3 , 

Οᾷιον ἅρπάξας τετορηµένον ᾿Ινδὺν ἀλήτην, 
σω { μεοπαγῇ κούφιζεν" ἓς Περίας δὲ. κελεύθους 

δύοον ὑψιπότητον ἀνηκόντιζε κεραίης, 

πύμιχον αὐτοκύλιστον: ἀμαλλοφόροιο δὲ «4ηοῦς 
οω / { λὰ ἕ παλάμη δονέων καλαμητόμον ἅρπην, 

5 , ε , ε / ... ὦ 
195 ως ἄγυν ὑσμίνης, ὡς δράγµατα δηϊοτῆτος, 

ον -- 

150 

γ. 19 τραχὺς οι, Ἐμπ. Ῥ]οοΙη, 
Υ. 19 ψόδι ταύρου εὐῖ. οβδοιναϊο ποπηήπα Ῥτοργίο. 

γ, 1ὀδνάκχῳ οὐᾱ. 

γ. 199. μὲν ἄρ᾽ αὐλῷ εἁλι, φαοᾶ Οδ) θιησμᾶ, αὐτῶν Ἠ]ιο- 
ἀοπιαμ11β. 

α,ὁ 2 

υ. 140. 9οις οὔἵα. 

ν. 145. νότες γι]ρο, 
4 ΄ .] 

ν. 1άθ. ὀζμένον εἰ. Ῥτ. ομιοιά. Εαλκ, 

ν. 14. ἄλλην οὐἵα, οι. Ἠλιούσα, Ἅοκ. καλαμητόκον εᾱ, ϱτ. 
καλαμητόμο» 1 ρῇ, αἰι, 



100 

17ο 

ΝονκΝ ο} 
. | 

» λ { ρω 

δύςμεγέων ἤμησε γονᾶς γαμψωώνυχι χαλκῷ, 
-ω [ή . ιά . ΄ 

εὔχων κῶμον 4οηϊ, «Φαλυσια καὶ «{ιονύσῳ, 
7 ’ ΕἈ Ό' ᾿ κ 9 . τν ι) ν  ] ζ, . τέµνων ἐχθρὰ κάρηνα: καὶ ῴρεγε µάρτυρι Βάκχῳ 

καμπύλον ἀνδρομέη πεπαλαγµένον «ορ ἐέρση, 
, 3 , , 

λοιῤήν αἱματόεσσαν ἐπιοπένδων «4ιονύσῳ, 

καὶ Ἀ]οίρας ἐμέθυσσεν, ἐγυάλιον πόµα λείῤων. 
/ ’ ο, «6 ῤ ἄλλου δ᾽ ἱσταμέγου δεδραγµένος αἰγίῤοτος Παν, 

χερσὶν ὁμοπλεκέεσσιν ἐπ᾽ αὐχένι δεσμὸν ἑλίξας, 

δήϊΐον εὐθώρηκα μετεστυφέλιξε κεραύη, 

δισσοτόμω γλωχῖνι δαϊζομένου κεγεῶνος 
σα Εὶ μὸ / ρω .1.ς- 
ἄλλος ἐπαΐσσοντα καλαύροπι φῶτα δαΐζων, 

[ή ΄ ΄ { 

µεσσόθεν ὀφρυόεντα διέθλασεν ἄκρα µετωπου. 
’ ’ 3 ΄ 

Καὶ Ὀρασὺς Ίνδφην στρατιὴν Φάρσυνεν Ὄρόντης, 

μῦθον ἀπειλητῆρα χέων ὑψήνορι φωνῇ 
πο ’ ώὰ { , 

4εῦτε, φίλοι, Σατύροισιν ἀναστήσωμεν ᾿Εγυω: 

4 λέμου «4ιονύσου" ρεα μὴ τροµέοιτε φυγοπτολέμου «4ιονυσ 
’ ς ΄ / [ή κ” 

μηδέ τις ὑμείων πιέτω ξανῷόχροον ὕδωρ, 

μὴ γλυκερῆς δολόεντα µεμηγότα φάρμακα πηγῖς, 
3 πω 2 πάκον. / / 

7νδῶν αἰνομόρων δεδαϊγµένα χειρὶ «4υαίου 

μὴ μετὰ τόσσα πάρηνα καὶ ἡμέας ὕπνος ὀλέσση- 
σω ς ͵ ῃ 

δεῦτε, πάλιν μαχόμεσθα πεπουθότες" ἀπτόλεμος! 
Ε) δι Δ Ῥά 9. Ἅ 4 / Ἶν / ψ ἀμφαδίην ποτὲ Βάκχος ἐμῆν σχήσειεν Ἔνυω ; 

.] ’ ΄ π/ , 

εἴ δύναται, μενέτω µε φυγὰς πρόµος, ὄφρα δαεί 
, ΄ ιά 3 σα! ’ 

οἵους «{ηριάδης προµύχους ἐς ἄρηα κορύσσει- 
3 χ [ή µαργάσθω πετάλοισιν: ἐγὼ ὃδ᾽ αἴθωνι σιδήρῳ. 

ρα γ” μ. ΄ ς/ ζ Ἰχάλπεον ἔγχος ἔχοντι τί µοι ῥέξειε κορυµβοις 
υ .) λ 

«υδὺς, ἀκοντίζων δρυόεν βέλος: ἀλλὰ µαχητ 
’ ρω σφιγόµενον βαρύδεσμον ἀνάλκιδα τοῦτον ἐρῶ 

Υ. 168. ᾿Ινδώην οὐ. 

γ. 175. 174. µεμηνότα οἳ οἴνομόρων θἁ{ι. 
τ. 192. µαχητὴ εἳ ν. 5. ερύσσων εᾱ. ρε. οιηθέ 4Ηκ. 
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4ΑΙΟΝΥΣΙΑΚΩΝ 17. ΧΡ. 27] 

Φηλυμανὴ «4ιόνυσον, ὑπάονα «4ηριαδῆος. 
Κω 5 ο π/ ς Δ , η 3/ 

οὗτος ὃ Θῆλυν ἔχων ἁπαλὸν χρύα, πάντας ἐάσας 

᾿ΤΥδοὺς τοσσατίους. ἑνὺ µάρναο μοῦνον ᾿Ορόντ ὰ ς ς) µ ϱ µ η 11” 

εςολ ο , ες { / 
ἠδὺς ὁ διγεύων κεχαλασµένγα βὀστρυχα χαίτης, 
ες] ς / ας κμ { 3 ν) ἃ 3 μι 

ἡδὺς ὃ Ῥασσαρίδων ἐρόεις πρύμος" ἀλλὰ καὶ αὐταὶ 
/{ .. ω 

κάλλεϊ τοξεύουσι, καὶ οὐ βελέεσσι, γυναῖκες. 
μ , 5 μό , , 

σὰς προπόλους ᾿Γνδοῖσι γυναιμαχγέεσσι συνάψω, 
ς / ω Χ / /{ ς ὃν ορ ἑλκομένας ἐπὶ λέκτρα δορικτήτων ὑμεναίων. 

«λ 3 ἂν ιο έ ή Ὡς εἰπὼν, προµάχοισιν ἐπέδραμε ὤερμος Ὀρόντης, 

ἄρεος ἁμώων διφυὲς «Φέρος. οὐδέ τις ἔτλη 

τοσσατίου προµάχοιο µένειν ἀντίξοουν ὁρμήν, 

οὗ ρασὺς Ἠὐρυμέδων πυρόειςο, οὐ σύγγονος 4λκων” 

φεῦγε δὲ ἨΠετραῖος, Σατύρων πρόµος: οὖδέ τις αὐτῶν 

Σειλήνων παρέμιμνεν. ἀελλήεντι δὲ ταρσῷ 

γαμῤρὸς ἐριπτοίητος ἐμαίνετο «4ηριαδῆος, 

ἀντία Λενταύρων ἄγεμώδεα λδαν ἀείρων, 

καὺ τύχεν “Ὑλαίοιο: δασυστέργου δὲ νομῆος 

ἔθλωσεν ἄκρα μέτωπα, βαλὼν μυλοειδέί πέτρη, 

καὶ σκέπας ἐστυφέλιξε γωριδρήεντυ βελέμνῳ, 

ψευδαλέον µίµημα, τετυγμένον ἠθάδι γύψῳ, 

ἀντίτυπον πήληκος, ἀληθέος ἔρκος ὑπωπῆς: 

καὺ τὸ μὲν ἐν γθονὺ πῖπτε πολυσχιδὲς, αἴθοπι τή, 

εἴκελον: ἀργυφέη δὲ πέλεν κόγις" αὐτὸρ ὃ κάµλων 

Εγχεῖ πετρήεντι, πέδον πήχυνεν ἀγοσιφ. 

πλ ά--------------- 

γ. 186. ἑάσσας οαίτι. 
γ. 186. ᾿Ορόντης ο. Ῥν. οοτγοπίϊ Τα]ίς, 
ν. 190. 101. σοὺς πρ. ἑλπομένους οὐ]. 

γ. 104. ἀντίζοον εά. οιιομά. Έα]. 

ν. 106. φεῖγε ὃ᾽ ὄρ᾽ ᾿4στραϊος οὐέτι. Ψἱά, Οοπιιεῖ, 

Υ. 303. τετυμµένον αἁ[τ. οπιεπά, 0. 

γ. 3οθ. ἵπελον οά1τ. 
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ΝΟΝΝΟΥΧΥ 

- , .  ἃ ὀ 3 ν / ; 

Ἄενταύρου δ᾽ ἑτέροιο, δι εὐκεράοιο παφήτου, 
3 ιά σν 1 ΄ . ΄ 

ἄμφιτόμῳ ῥουπλῆγι τυχὼν λασίοιο μετώπου, . : 
/ Φα { 3 ο. Β ΄ ταυρείην ἐπίκυρτον ἀπηλοίησε κεραίην. 

ὰ αλ 3 αξ - η. Γ . οι / 
καὶ πολὺς εἰς χύόνα πῖπτεν' ἐπισκαίρων δὲ καρήνῳ, 

.. 1 3/ ’ να 

ἡμιθανὴς κεκύλιστο, καὶ οὔύασι τύπτε κονίην’ 
. ος, Ε ο. { ῤ ϱω καὶ δέµας ὀρθώσας, πυµάτῳ ῥαμχεύετο ταρσῷ 

. ιά / ο) λ ’ 

εἵλιπόδην ἀγέλαστον ἔχων ὀρχηθμον ὀλέθρου". 
. [ή 3 ; ε/ υ / 

μαὶ κτύπον ἐσμαρόγησε πέλωρ., ἅτε ταῦρος άλλων 
, ; ξὰ ᾿ 

τρηχαλέον μύπημα σεσηροτος ἀγθερεῶνος, 
ον , « , ΔΝ 1 3/ λ 

αρᾶτα τυπείς. Ἑλίκην δὲ ῥαλών, ἄστουγος ᾿Ερεμβεὺς 
{ .. α/’ ασ π/ - 

στη θεἰ χαλκὸν ἔλασσε' καὶ ἄργυφον ἄντυγα μαζοῦ 

αἵματι φοινίσσοντι κατέγραφε κυανέη χείρ. 
ν Ὁ ; η ’ , 

την δὲ κογιοµένην ἑτέρῃ Ἑύχωσαν ἀνίη, 

πέπλον ἀναστείλαντες, ἄκοντιστῆρες ἀῆτωι. 
μυ ω { ’ .] / 32 ’ η 

καὶ Ὑροὺς ἔβλυε λύθρον ἐπήρατον" αἰδομένη δὲ 
ο / ν , ο σω 

θεξιτερῇ συνάγειρεν ἕον φευγοντα γιτῶνα, 
3/ πω 

γυμνὰ φυλασσοµένη χιογώδεος ὄργια μηροῦ. 
” ϊ ’ { ς / / 

Καὶ ὣεὺς ἄθρήσας δήιων ἑτεραλχέα νίκην, 
« πλ , η 9 / ο καὶ Σατύραυς πτώασοντας, ἐπεσμαράγησε πυδοιμῷ, 

ς λ 3 ’ Α π ΄ ο Δ Αα ο 

ὡς στρατὸς ἐγγεάχιλος, ἐριγδουπων ἀπὸ Λαιμῶν 
-- / ΄ .] ΄ σα ; 

συμφερτοῖς στοµάτεσσι χέων ἀγτίκτυπον ΊΊχω- 
: ' ή ὁ ἐμάρν ὕνος Ορόντής καὶ Ώρομίῳ ταχύγουνος ἐμάρνατο μοῦγος Ορόφτης, 

Ὀνητὸς ἑων" βροτέη δὲ Φεὸν προκαλίζετο φωνῇν 

γ. 208. ἑτάροιο θὐΠί. επποιά, Όσα]. 
ν. 411. καρήνων αι. ίαση ομιοιά. αλ 

ν. 212. βακχ. πυρσῷ δὐμη. 

γ. 212. ατύπος νο]εβραῖι Εας. 

γ. 217. τυποῖς εἰ. Ῥν. οιπεμᾶ, Εακ. 

ν. 22ο. ἑύνωσεν εἀμι. μα. ΗΠοάοῖα. 

ν. 220. ξυνάγειρεν ειτι. 

ν. 224. ὄργια Ῥάκχου εἀΠί. ειηεμά, Όμ», 
γ. 220. δηΐων νυἱβο, τί δο1ει. 
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410ΛΥΣΙΗΝ.ΟΝ 17. ΧΖΗ. ὅσο.. 

΄ 5 , 3 ῃ 1 . 
ἄμφω ὃ᾽ ἐς μόθον ἠλθον ὀμήλυδες: ὧν ὃ μὲν αὐτῶν 
8, μα «λ η , 3 ’ 3/ η ὼ 
ἔγχος ἔχων' Ὁ δὲ «Φύρσον ἀπαχμένον.. ἄκρα δὲ «Βάκχου 

ί 3 / λ ς / 3 [ή 

πρατὸς ἀνουτήτοιο βαλων, υπέροπλος ᾿Ορόντης 

«Φηγαλέην Ἡρομίοιο: αάτην Ίρασσε κεραίην' 
3 Ν 3/ { 3 ΄ { 

οὗ γὰρ ἄναξ 4ιόνυσος ἀδηλήτοιο παρήνου 
. . , ; 

ταυροφυῆ τύπον εἴχε «Σεληναίοιο μετώπου 
{ οω 3 { 

τεμνόµεγον ῥουπλῆγος ὀλοιητῆρι σιδήρῳ, 
ς ῃ α ρω Ὁ οφ σι 1 
ὡς περοεις 4μελῷος ἀείδεται, οὗ ποτὲ κοψας 

/ ο“ / Δ 

"Ἡρακλέης κέρας εἶλε γαμοστόλος": ἀλλὰ «{υαῖος 
, ; ν ; 

οὐράνιον µίμημα βοωώπιδος εἴχε Σελήνης, 
2/ς 3 αγ 

δαιµονίης ἀῤῥηκτον ἔχων ᾖῥλάστημα κεραίης, 
; 

ἀντιβίοις ἀτίναμτον. ὃ δὲ Ὀρασὺς ἀντία Βάκγου 

{ερίῃ βαρύδουπος ὑμοίίος ᾿γδὺς ἀέλλη 
’ - [ὸ ” / ῃ 5 3 [ή 

δεύτερον ἠκοντιζεν" ἀνεγνάμφῦη δέ οὗ αἴἰγμή, 
/ , [ή 

γεβρίδος ἀφψαμέγη, µολίβου τύπον. ἀπτιτύπου δὲ 
’ ./ αι. α΄ -Ἡ 4 5 3 ’ 

πέµπων οἴνοπα Φύρσον ἐπὶ πλατὺν ὦμον Ὄρόντου, 
{ Ε] ν ο} Φάκχος ἑκῶν ἀφάμαρτεν' ἐπεγγελόων δὲ «4ναίου 

η .. [ή - . 

Εγχεῖ κισσήεντι, «Φεημάχος εἶπεν Ὀρόντης " 

Οὗτος, ὁ δῆλυν Όμιλον ἐμαῖς στρατι]σι κορύσσω», 
3 , αν / ’ ΄ εἰ δύνασαι, πολέμιζε γυναιπείῳ σέο Φύρσῳ" 

[ή / 3 [ή ΄ ’ 

εἰ δύνασαι, προιάχιζε" καὶ, εἰ µερόπων φρένα τέρπεις, 
’ «/’ ρω / / κ 

πανδαµάτωρ, ἕνα μοῦνον ἀθελγέα Φέλξον Ὀρόντην. 
ο Ἡ) 5 { 1 [4 ” ο» 

ἵστασο δηριόων, καὶ γνώσεαι, οἴον ἀέξεν 

-ο---- ο ο 

ν. 254, ἤρισσε κερ. οἆ. ϱτ. οπιοιά. Τταἰίς. 

ν. 206. Ἐουί. εἴδε 5. µ. τεμνόµενον ῥ. 

γ. 2086. πτερόεις 4χελῶος οἡ. ϱν. απιοά, ὥσα]. 

γ. 3200. Ροχϊ, κέρας --- /αμοστόλον. Ἆον «4υαΐου οὔ μι. 

γ. 241. δαιµοχίοις θὐ1τε, 

Υ. 3247. «4υναίῳ οὐ], 

Υ. 900. πτολέμιζε οὐἵιτ. 

γ. 201, τέρπῃ εἰ, μὲ, θι1ομᾶ, ας, 



ὤδο. ΝΟΝΝΟΤΎΥ 

” . .] , ’ λ 3 ᾽ 5 ιά 

ὄρχαμον ὄἄλκήεντα γέρων ἐμὸς ᾿Γηδος 'Ὑδάσπης. 
5 μα θλ ὁ- νν όλο να. 

255 ου Φρυγίης γενόµην, οῦεν αρσεγές εἰσι γυναῖκες, 
./ ε) ’ ος ε) , ’ .”. 

ασποφον σμησακντὲς ανυµφευτου σταχυν ηῤης: 
ος / ο: Τ 4 ε δλ / οὐ ὥΦεράόπων ἀσίδηρος ανάλκιδός εἰμι «4ναίου. 

΄ λ ’ ε ’ . 

φάρµό-α σους προµάχους οὐ ῥύσεται' ὑμετέρας δὲ 

6ιιαδας ἀμφιπόλους κηΐσσομαι" ἐκ δὲ κυδοιμοῦ 
΄ Δ ’ .. κ... ’ 

26ο Ζειχηνους «Φεραποντας ἐμῷ βασιληι κοµίσσω" 
. Α , - ρω ᾽ ’ / σους Ὑατυρους πτωσσογτας ἐμῷ δορὺ πάντας ὀλέσσω. . 

Έιϊπεν ὁμομλήσας στρατιῆς πρόµος"  εἰκαίων δὲ 

Ῥακχος ἄναξ κεχὐλωτο, καὶ ἀμπελόεντι κορύμβῳ 

τυψε χατά στέργου πεφιδηµέγος":. οὐτιδανῷ δὲ 
ο -, 4 ; . 3 τα) / ο. 

26007 ανθεί ῥοτρυθεντι τυπεὶς. ἐσχίζετο {Φ2ώφηξ. 

οὐδὲ καλυπτοµένου χροὺς Πήματο Ῥαμχιας αἰγμή, 
ε) ο, γρ }’ : ον ’ Δ . 

οὐ θέμας ἄΔΡΟΝ άμυξε. σιδηρείου δὲ χιῶνος 
ὁ 1911’ ἔχ ' ϱ ο) [ ολ εξς Α μες κο 1 Ι . ογτυµέχου ῥαρυδουπος ἐχάζετο γυμνὺς Ὀρόντης 
3 [ή 3 5] . ΄«. [ια] 9 .) υ 

Πίφην ὃδ᾽ ἐπὶ πέζαν ἑὰς ἐτίταιεν ὁπωπᾶς 
ος ρ Φ 9 ως ο ος / ΄ ος 

370 ἀντιπόρῳ Φαέθοντι, Καὶ ὑστατίην φάτο φωνήν 
σγχγ’ α ” ντ εξ 3 ’ [ή 

ΠεΜε, Φ/0γεροιό δι σρµατος αἰνθ έρα τέμγχωγ, 
, - ’ ζ Ἆ η / Ρα 

γείτονα ᾖαυκασίην ὑπερ αὐλακα φέγγος ἰάλλων, 

στῆσον εμοὺὶ σέο δίφφα, καὶ ἔγγεπε 4ηριαδὴῦ 
» πα Π Ἀ ο) κ ύ ευ { 

᾿Γδῶὼν δοῦλα γένεῦλα, καὶ αὐτοδάϊκτον Ὀρόντην, 
Γ Γ ιά ε) , Γ - [ή 3 λ . 9 ρω 

375 καὶ «Φύρσους ὀλίγους ϱηξήνοβας: εἰπὲ καὶ αὐτοῦ 
’ ’ το / ’ 

γίκηΝ φαριιακθεσσαν ἀπειρομόθου «4ιονύσου, 
Γ ς / 3 , Αα, - 

και οο0Υ οἰγωῦέντα γοβσηα/εος ποταμµοιο κ 5 , 

ν. 254, γέρων πιε]ο ἵπ ῥέων πππίαραι Θεα]. 
Υ. 207. ἀνάλκειδος οἡ. Ρε. επιεπά. ἴπ εᾱ, αἲτ. 

ν. 250. Φνάδας --- ληΐσοµαι οὐἷτ, αἱ ν. 5. χοµίσω. 
ν. 209. ἠώην εἀ1:ῖ, 

ν. 272. γείτονα κπὶ κυθέην οἁία. κπιοµένην νε] κυανέην Ἰθυῖᾶ- 

Ῥαι Οσα. Ἀοδίγαπα τη Οοπηπιεηῖ. ρτοβαβίτας. Άεαπε αΗίεν Ίουμτα 

5ο Ρμ1{ 1 ιοῬεςκ αἆ Βορί. ΑΔ, 845. Σκυθίην εομσιεβαὶ Ἠ[οάσπι, 



ΗΙΟΝΥΣΙΗΚΟΝ 17. ΧΙΙ. σβι 
πω / Δ 

εἰπὲ δὲ, πῶς ἀκάμάντα σιδηρυφόθων στρατὸν ᾿Γνδῶν 
Π ΄ { ο λεπταλέοις πετάλοισι δικοχίζουσυ γυναῖκες. 

3 ο ο ΄ ΄ , 

38Ο εἰ δὲ τεῆς Κλυμένης µιωγήσκέαυ εἴςέει λέκτρων, 
/ ου ρω /{ / 

ῥύεο «4πηριαδῆα, πεῆς ῥλόστημα γενέθλης, 
. κ ὃ ὁ 3, ’ ζ κ / { 

στρίδος αἷμα φέροντα, φατιζοµένης σέο κούρης. 
5  / --- , / ὀ / «’ 

οὗ πιθύμην Βρομίῳ ὃηλύφρονι" μάρτυρας ἕλκω 

ἠέλιον, αὐ γαῖαν ἀτέρμονα, καὶ ὣεὺν ᾿Γνδῶν, 
/! λ -- ς/ αρ. ου 385 ἁγιὸν ὕδωρ. σὺ δὲ χαῖρε, καὶ ἵλαος ἔσσο πυδοιμῷ 

Ἆ νου ’ / { 

᾿Ινδῶν µαμναμένων" καὶ ὑλωλότα δάψον Ὀρόντην. 
ἡ) 3 λ Ξ / 

Ὥος εἴπων, Σίφος εἶλκε' µέσῳ δ᾽ ἔνὶ γαστέρι πήξας, 
/΄ { 

αὐτοφύνῳ βαρύποτμος ἐπεσκίρτησε σιδήρῳ : 
Δ υ. / Γ 1/ οω 3} / 

καὶ ποταμῷ πεκύλιστο, παὺ οὐγοια δῶκεν, Ορόντην. 
. ΄ η ΄ ν { 

290 Καίΐ μιν ἔτι πγείοντα καὶ ἀσπαίροντα δοκεύων, 
/ 1, / ’ /{ 

Άάκχος ἄναξ ἀγόρευε, χέων φιλοκέρτοµον Ίχω" 
” - / 9. ς / 

Κεῖσο, γέκυς, ξείγοισιν ἐν ὕδασιν" ὑμέτερον δὲ 
/ [ή λ { ς ν / 

Απριαδην Όνησκοντα πατὴρ κρύψειεν ᾿Ὑδάσπης. 

ὑμέας ἀμφοτέρους, ἑκυρὸν καὶ γαμβρὺν, ὀλέσσω, 
.“ Ὁ Δ λ ΄ Γ .) / , 395 ἀγτὶ δορὺς φονίθιὸ καὶ εὐδήκτοιο μαχαίρης 

/ ολ οόον / αι / ῴώ / 
σείων ευῖα Φύρσα καὶ ἀμπελύεσσαν ἀκωκηγ. 
3 Ἱ { ΄ / 

ἀλλὰ δαφοιγήειτι κατακτείγων σε σιδήρῳ, 
ε) / ς λ ς/ / -- οὗ πίες ὑβρὰ ῥέεθρα µελισταγέος ποταιοῖο " 

{. ’ 3 2/ ς / ” 

καὶ ποταμός σε κάλυψε, καὶ ἡμβοστες ἡδέος οἴνου. 

γ. 38ο. Λέκτρῳ εᾱ. ϱτ; Λέκτρου εἰ. αἷι, ο εοιἰ. Ἐαῑκ. Όε τος, 
Ἠμοάοια. 

γ. 285. ἕλκων «εὔτιτι 

ν. 256, κιδοιμοῦ εἰ, ϱν. οπιεπᾷ, Έα], 

γ. 280. ο,Ε. Ὀρόντης ΒἨΠοάοπα, 

ν. 299. καέ ἓ ἔτι εὄῖ, καί οἳ, ἔτι π, Ἠθιππαππ, αἆ ΟερΏ, 
5. πδι. 

γ. 294. ὀλέσσων εᾱ. ϱε. οιπθιά, Εα]κς. 
ν. 307. κατακτείνω οάΐτι, ) 



380 ΝΟΝΝΟ1 , 

31 ω ! εκ” ο ὦ - 
ὅοο ἢν ἐθέλης, πίε μοῦνος ὅλον ῥύον' ἀλλὰ ῥεέθρων 

Ε) ’ - Δ α { «/ 
οὗ χατέεις ποταμοῖο, πιὼν "4γερουσιον ὕδωρ 
λ .. μις. ὃ [4 ν δὲ ςΓ Ἶ 4 σω 
οίγιον: ἀνδροφύνῳ δὲ ῥόῳ καὶ χεύµατι πικρῷ 

δώ / / 

γαστέρα κυμαίνουσαν ἔχων ἐγκυμονα ἸΤοίρης, 
, ο ο . π 

γεύεο Κωκυτοῖο, καὶ, Ἡν ἐθέλης, πίε «1ήθην, 
-, ; Ξ , , 

305 ρεος όὄφρα λάῷοιο καὶ αἱμαλέοιο σιδήρου. 
! 

Ἔγνεπε, κερτοµέων διερὸν νέκυν. οἰδαλέος δὲ 
, 3 / ας λ 3 / 

κύυμασιν ἀσταψέεσσιν ἑούρετο φεκρὸς ᾿Ορόντης. 
λ υ. / / « 0 

καὶ ψυχροῖς µελέεσσι διαπλώοντα ῥεέθρῳ 
/ , - . , 

ἄπνοον ἠρεύγοντο γέκυν ποταμηϊῖδες ὀχθαι. 
- / . τη .Υ 

210 τὸν μὲν ἐταργυσαντο, καὶ ἔστενον αἴλινα Ἀύμπαι, 
΄ εκ. ν κιν , λ ’ { 

Ἄνυμφαι ἁμαδρυάδες, Πουσέης τιαρὰ πυθμένα «{άφγης, 
Ε) ο ρα Ἀπι ο ΜΑ . ν ς ; Π 

σμφὶ ῥοᾷς πυταμοῖο" καὶ ἔγραφον υψοῦι τυµβου" 
. 3 ; ω ῃ - / - 

Φακχον ἀτιμῆσας, στρατιῆς πρύµος, ἐνθάδε κεϊται, 
; ; μας . / 

αὐτοφύνῳ παλάμη δεδαιγµένος ᾿Γνδὺς Ὀρύντης. 
Δ { , τ 3 / { 

δι5 Οὐδὲ µόδου τέλος ἠεν ἄτερπέος: ἡμιτελῆς γὰρ 
5 ζνὼν γ Δ δο γή .. ς να δὲ 

ἠεν ἀγὼν, καὶ δῆρις ἄνηνυτος: ὑψιφαχγὴς δὲ 
ο ἳ [ή / Δ ) 

᾿Γνδὸς ρης ἀλάλαζε" παλιννόστῳ δὲ κυδοιιῷ 
ντ 3 , ιά }σ/} ω 

«υδόν ἐρευγομένη µανιωδεος ὄγκον ἀπειλῆς, 
- Ἡ 5 / σ/1 2 , ῃ τ , 

Ῥακχιὰς εἲς μὀθον ἄλλον ἐκώμασε ἁΦδυιὰς Ενυω, 
5 ὃ  .. .] ο ., / Ν 3 0 (ἕο ’ 9 

90 δήίον ἀνδροφόγοισιν ἀκοντίζουσα κπορύμβοις, 
.. ε - { ο ’ 

᾿αρεὶ ῥακγευθδεῖσα. Φφιλοπτόρθου δὲ «4υαίου 
ο. , [ά , ’ 

δυομεγέες δρυόενει κατεκτείνοντο σιδήρῳ, 
͵ 

ν. 50ο, ῥεέθρῳ εᾱ. ϱι. ῥεέθρου ἐ4. αἲι, οκ επιμ. Ἐαῑκ. Όϊ 
Ὢο5, Ἠλοᾶοπι. 

γ. 508. καὶ Ψυχης μα]. εὐίι. ἨΜεουι Όσα. εἳ Τήιοάοια. σαῖ 

εἶωπ π Ππε νους ῥεέθρωνι 

ν. Ότο, εταρχύναντο εὰ, ϱν. ομιεπᾶ. Έα]. 

ν. 512. ὑψόθι δέφρου εᾱ. μι. τάφρου εᾱ, α, εκ οομ, Εα]κ. 
φιτροῦ Ῥγοροπεῦ. Όοαί. 

ν. διά. αὔτοπόνῳ εαΙττ, 

ν. ὅ19. θνὰς ἂν. ελ, 



υ . «| [ ὑ 

ι 

4ΙΟΝΥΣΙΗΚΙΟΝ 127. ΧΨΠ. 985 

φοίνιον ἕλκος ἔχοντες: ἀθωρήκτοιο δὲ Ῥάκχης 

ἐγγεῦ βοτρυόεντυ δαϊζομένοιο σιδήρου, 

520 ᾿Σγδοὺ χαλκοχίτωνες ἐθάμβεον ὀξέί κισσῷ 

στήθεα γυμνωύέντα γευύτατα" ῥηήΐτεροι γὰρ 

ὀσκεπέων, θώρηκος ὀὐστεύοντο φορ]ες. 

ἄλλων ὃ) ἄλλος ἔην φύνος ἄσπετος' ὧν ὕπο Λλύθρῳ 

σχιζόµενου πετάλοισιν ἐφοινίσσοντο χυτῶνες 

ὅδο µαργαμένων, δι 1αὔρος" ἐκυκλώσαντο δὲ Βάκχαι 

ἀκλινέες στεφανηδὺν ὁμοξυγέων στίχας ᾿Ινδῶν. 

καὶ ὣρασὺς αὐλὺς ἔμελπε φύνου µέλος: ἐν δὲ κυδοιμῷ 

Ῥόκχον μὲν Φερύποντες ἑλινοφόρου «4ιονύσου, 

τυπτόµενου πελέκεσσι καὶ ἄμφιτόμοισν µαχαίραις, 

555 πάντες ἔσαν πτυργηδὸν ἀπήμονες" οὐλόκομοι δὲ 

δυοµενέες λεπτοῖοι πατεκτείναντο πετήλοις" 

ἐξείης ὃ᾽ ἐπέπηκτο τανυπτόρθοις ἐνὺ δένδροις 

᾿Ινδῶν πυκνὰ ῥέλεμνα, καὶ ἔγχεν νύσσετο πεύκη 

τηλεπόρῳ, βέβλητο πίτυς, τοξεύετο δάφνη, 

24ο Φοίῤου δένδρον ἐοῦσα , καὶ αἰδομένοις ἐνὲ φύλλοις 

πεμπυµένων ἐκάλυπτε τανυπτερύγων νέφος ἰῶν, 

µή µιν. ἴδῃ, βελέεσσιν ὀϊστευὺεἴῖσαν, ἀπόλλων. 

καὶ γυμνῇ παλάμη, σακέων δίχα, γόσφι σιδήρου, 
Ῥ / 9 ος, , τν 5] ὃ / - 

ἄβχη θοπτρα τίνασσε, καὶ Ίρυύπεν ασπιθιωτης 

ν. 026. γυμνωθέντι εᾱ. ϱτ. διπειά, Τα]ίς, 
γ. ὁ27. ἀσκεπέες εεττ, ἸἈΝοβίνιπι ἀοθί Οσα, πια] ρχαθίθεεᾶ 

ῥηΐτερον ν. Ῥταθεθά, 8οίῬεη5. 
ν. ὅλο. σχιζοµένων οτι. 
Υ. Όδο. ταῦρος αι. αποιπθ που ρτορτίο. 

ν. 505. ᾿Ινδοκόμοι δὲ εί. Απ Ινδόγονοι δὲ. 2 
γ. 54ο. αἰδομένη ενὶ φ. οὐ. 

ν. 41, πεμποµένην εἀϊΠ. πεμποµένων ---᾿Ρδῶν οδὶ ἵμ εοπἰθοΏὲ, 
Ῥα]κ. αἱ ᾿Ινδῶν ἵπ οᾱ. αἰι. 

ν. 545. σιδηοῷ εᾷ, Ῥτ. ειποπά, Εαῑῑς, 
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ΝΟΝΝΟΥ 

4 3 4 3 /{ ῤ 
τύμπανα ὃδ᾽ ἐσμαράγησε, καὶ ὠρχήσαντο µαγηταί” 

» /{ .. Δ λε ονθ. ’ 

κύμβαλα ὃ᾽ ἐκροτάλιζε, καὶ αὐχένα κύψε «{υαίῳ 
5 λ Ε) λ / ὸλ/ 3 3ὃὺ ΄ ο. 

Ἰνδὸς ἀνὴρ ἱκέτης. ὀλίγῳ ὃδ᾽ ἐνὸ δέρµατι νεβρῶν 
ως δα 2 ”. . ἐδ ῥ 9. 235 / 3 . 

ἀθῥαγέες γλωχῖνες ἐδοχμωθησαν ἀκόντων 

χαλκοβαρὴς ὃ᾽ ἄγναμπτος ἐτέμνετο φυλλάδι πήληξ. 
, .) , ας ΄ [4 Ε) ΄ ΄ 

καί τις ἀρειμαγέων Σατύρων πρύμος, ἄνέρα βάλλωνι 
νου εν , [ή Δ πο 

εὐῖα ῥἵπτε πέτηλα: νεουτήτου δὲ φορῖος 
3 ή 3 ’ ” χάλκεος ἀμπελόεντι χιτὼν ἐσχίζετο κισσῷ- 

[ή Δ ’ { ς Αα {ιο στ ρω 

ἀθρήσας δὲ τάλαντα µάχης ἑτεραλκέὶ ῥιπῇ, 
; / / ’ 

φίκην ᾿Γνδοφόνοιο προὔθεσπίζοντα «4ναίου, 
-ᾱ. Ἰν π / ’ σλλ /αο 

᾿4στράεις ἀκίχητος ἐχάζετο, ποτµον ἀλύξας, 
3 4 ΄ ς 4 ΄ 

ἐγχείην τανύφυλλον ὑποπιησσων «ιονύσου. 
, - ”. /{ 

Τόφοα ὃ᾽ ᾿ρισταῖος φυσίζοά φάρμακα πάσσων, 
/ 9 / « .) ’ ΄ ΄ 

Ἠασσαορίδων ὅλον ἕλκος ἀκέσσατο Φοιῤαδι τέχνη, 
ρω ) ο ν λ / ; τῆς μὲν ἐπὲ πληγῆσι ῥαλὼν Κενταυρίδα ποίην, 
ο” ον Χ ’ , 3 ά ”, 

τῆς δὲ ῥαρυνομένης φονίην ἐκάῦηρεν ἑέρσην, 
Ξ ”ς Ν / , 

αἷμα περιθλίῤων" κινυρην ὃδ᾽ ἰήσατο Εαάκχην, 
Π ή / «/’ / 

συντρίψας . ῥοτάνας πολυειδέας ἕλκεσι κούρης, 
3λ ολ] 3λ / 3λ ΄ 3Ν ον 

ἢ ποδὸς, ἢ παλάμης, η στηὔεος, ἢ κενεῶγος. 
α] Δ / / / .. ο” 

ἄλλου δὲ προµάχου, φονίῳ βληθέντος ὀϊιστῷ, 

εἶλκε θοὴν γλωχῖνα, καὶ ἕλκεα χειρὶ πιέζων, 
ς Αα; λ 3 / ’ ὃ 

αἱμαλέην κατὰ ῥαιὸν ἄνηκοντιζεν ἐέρσην 

ἄλλω χεῖρα πέλασσε, καὶ ἕλκεος ἄκρα γαράξα 
σπα ν ή πα 2 κ 5 ϱ ὀ κ 5 5) 

ρω { { , ἰῷ φαρμακύεντι σεσηπὀτα τάµγε µαχαίρη, 

γ. 548. ἐδομόχθησαν εᾱ. Ρε. α Εαλκ. ειπειά. 

53. εστίζετο οὐπι. 

54. προασπέζοντα εὔτ. οιιειά. Οπη. 

γ. 558. φορβᾷάδι τέχ»ῃ οᾱ. ϱν. επιειὰ. Γαἰκ. 

γ. 500. ὑπὸ πληγ. εὐ1. 

γ. 20ο. φονίης αἆ. ϱν. οπι. Εας, 

γι 661. Κινυρὴν εᾱ. αἶτ, αἲ πθπα. ῥτορτ. 



ῃ 
ἢ ν 

ϕ . 
αν ΑΊΟΝΊΣΙΑΚΩΝΟΣ ΡΜ ΟΙ Ἅὰ 

ἀκροτάτὴ παλόμη, αοφιδημένωδάμρύλά ο. κ . 

το καὶ χλοερῷ' συνέµιξε" ἰαρκέος ἄνθεῖ' γαίης ΌΛΑ ΑΧ 

δαιδαλέαὀ :ὠδυνάς, ἀλεξοιώκοιο μελίδσ τς ὁτικοσε κονινυν ορ 

γειρὶ περιῤῥαένω»: ὀδυνήφάτον μμόδα, Ῥίρμοῦ: να. 

ἄλλους δ᾽ οὐταμένους Ἰήσώξο ᾿ 4)ὀιβόδὲ φὺνῆς λ κ. 

σρικτὸν ὑποτρύξων' πολυώνυμον' ἄμβον' ο. 

76 παέρῴης γοέών ζωαυμέὸς ὄρλιά γή το” ἂς μα. 

ὋΏς ὃ μὲν  αἰόλυν Ἕλος ἀλέσθώνοι μαρβακένὼν δὲ 
δη βἀρβαρόφωνος ἐπωύδατου Ελδὶς ών το τν 

καὶ πολέας ζώγθησαν «ἀπὸ' πρεολέ πο μαγὴτός" τον 

Ῥασσαρίδες: πολλοὶ δὲ Λελοιπότες οὔρεα Ἰαύρου ---------- 

τ 

ῃ / ος 1. Τ συ ; / 

ὦ νο ἠνομρνός νάστηρα ές μζκλδοι "148 188. 
Φα. ο ἐλίσιν ἀπρήκτοισιν.,, ἐς. αἰκία «4ηθιαδῆος,. 

ος ἐλατῆρ ρε αμ ανά 
29 οἱ να 4 

11ὰν νόµιος κελθηάαιρι λωκιὸ ἁλάκοω ΑΧ 

385δ Καὶ Ἠλέμυς οὐλοκάρηνός, ΕΟὺδῥΙίων Ἱρόμος ᾿Ἴνδῶν, 

ἱκεσίης κούφιζεν ἀναίμονα Φαλλὸν ἑλαίης, 
3 ο , / ᾿/Γνδοφόνῳ γάνυ δοῦλον ὑποκλίνων «4ιογύσῳ. 

-- 

ν. 560. ἁβροτάτῃ αΏετι Ὑγοιοί, 9γ]ν. ΤΥ. Ῥ. 66. ᾖΜεῖο, 
ν. ὅτι. ἀνεξικάκοιο 1. ἸΝακε[ μιά, 

ν. 375. πατρώης γιὶρο. Ὠναείτθα Ἠϊο νθιδας ἵμ δ(1ττ, Ἰοσίίιν 

Ῥοψι ν. 577. Οτάχθιι τεφαθιυί θεαΙς. οἱ Ἠευνα, ΟχΡΙ, ν. 702. 

γ. ὀ77. Φνιὰς Ἐν. αἲ Ἰο]εμά αι μεν διαύεραί Ηθτπιαν, 1. ο, 

ἨΏ]ιοάοιμαμπο Ἰπίθς επαύσατο ει ᾿Γγδὶς Ἰαεμπα 6956 γἰἀεραίιγ. 

ν. Όδο. ᾿Ινδῶον οὐ1ττ. 
γ. 581. ἀπροίκτῃσιν θὰ. ϱε. επιθιᾷ, Τ αἰκ. εἰδί ἴὰ εᾱ, αἷι. γαγ8υς 

ν εοτταρίαι, 

γ. 083. ελατῆρας εᾱ, Ῥε. επιομᾶ. Ἐαἷῖς, 

γ. 984. ΙΠὰν ὅμοιος εὰ. ϱτ. 4. γόµοις εἴ. α, Νοδίτυπι Οαι4, 
εἰ Γαὶκ. γιάογαη{, 

γ. 58ο. ἨΕλέμις -- ἐρυθραῖνον εᾱ. ϱτ. επιθµἀ, Εαὶις, 
ν. 586, Ἰκεσίοις εἀτ, Ὑετυνα νά Ἐαὶς. 

Γο, 1. Β Β 
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καὶ Θεὺς;, 'ἀθρήσας κυρτούμενον ἄνέρα γαίη, 

χειρὺ λαβὼκ, ὤρθωσε: πολυγλώσσῳ. δ᾽ ἅμα λαῷ 

59ο κυανέων πόμπενεν ᾿Ερυθραίων τηλόθεν ᾿Ινδῶν, 

κοιρανίην στυγέοντα καὶ ἠθεα «4{ηφιαδῆος, 

᾽4ῤῥαβίης ἐπὶ πέζαν οπέπεὺ παρὰ γείεονι πόντῳ, . 

ὄλβιον οὗὖδας. ἔναιε,, καὶ (ούνομα. δῶκε πολίταις. 

Λαὺ Βλέμυς ὠκὺς ἵκανεν ἐς ἑπταπόρου στόμα Νείλου, 

396. ἐσσάμενος σκηπτοῦχος ὁμόχρους 4ἰθιοπήων: 

καί µιν ἀειθερέος ήεῥόης  ὑπεδέξατο πυθμµήν, 

:ὀψιγόνοις .Ἠλεμυεσσι πιροώνυμον. ἡγεμονῇα. 

σος 

γ. 50ο. κυανέων θὔῆτ. Ῥταοίθγθα πόμπευ Ἔρ. εἂ. αἷε. 6 οομῖε 
Έα]. νεχοα. αμθτίιθ οογγαρίο. ᾿Ἔρυθρῶν τηλόθεν 1νδ. Βλιοάοπι. 

γ. 502. Ῥτο ἐπεὶ Ιες. {. ὅπη π. 
ν. 504. λέμις εᾱ. Ργ. 
ν. 505. ὁμόχροος εἀ1. ει. Ἡ]οάοπη. 

γ. 206. ἀηθερέος 4. εᾱ. ῤτ: επιειᾶ. Εαὶκ. 

Υ. 07. ὑψιγόνοις Ελ, εἀϊτι. 



ΝΟΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΠΟΛΙΤΟΤΥ 

λα 6 Να χ.ρ Χ 
1Η, 

8} 4 



μάνα Ὑσεβνοασκ Εις εοή πόμα σα. μα 
Ἰ 

. 

[ 

η . | 

Ἡ : ὴ Ἐν τωκαιδε άν Ξτάφνλος καὶ Ἠότρυς ἵ 

Δλά δἡ ας --- καλέοντες πώ σα ι
 Δ΄ 



ΝΟΝΝΟΥΧ 

4 ΤΠ, ιο νι, 

1Η. 

δη: δὲ πτεόεσσα πολύστομος ἵπτατο Φήμη, 

᾿Ασσυρίων στίχα πᾶσαν ὑποτροχόωσα πολήων, 

οὔνομα κηθύσσουσα πορυμβοφόρου «4ιονύσου, 

καὶ 9ρασὺν ᾿Ινδὸν 4ρηα, καὶ ἀγλαόβοτρυν ὀπώρην. 

5 Καὶ Στάφυλος, Σατύρων στρατιὴν ἀσίδηρον ἀκούων, 

Οργιά τ ᾽ἀμπελύεντα, καὶ εὐία Φύσθλα 4{ὐαίου, 

Ῥάκχον Ἰδεῖν µεγέαινε. καὶ υέα Βότρυν ἐπείγων, 

κοίρανος "Ασσυρίων ἄνεμώκεος ὑψόθι δίφρου 

ἤντειο βὐτρυόεντι παβερχοµένῳ 4ιονύσῳ. 

1ο τὸν μὲν ἰδὼν ἐπιόντα, καὶ ἀργυβόκυκλον ἀπήνην, 

πορδαλίων τε λέπαδνα, Καὶ ἡγία φαιδρὰ λεόντων, 

Ῥότρυς ἀκερσεκόμης ἀνεσείρασεν ἅρμα τοκῇος. 

καὶ Στάφνλος σκηπτοῦχος ἑοῦ κατεπήλατο δίφρου, 

πορδαλίων στατὸν ἴγνος ὀπιπεύων «4ιονύσου : 

15 καὶ ποδὸς ὀκλάζοντος ἐπὲ χῶονὸς ἴχνορ ἐρείδων, 

ν. 2. πᾶσαν ἵπ ποσσὶν απυίατο γο]εραί Εα]ῑκ. αἀπιοάιπι Ἱπορία 

ν. 4. 4ρηα οιηϊαῖτ 6. ρε. αΡ]ονὶι Κας, 

ν. δ. Ἐάά. ἀνεμώδεος. 

ν. 9. νήπτετο 6. ϱν. επιθπᾶ. Εαῖῖς. 

γ.13ς ᾿ἄκερσικόμης οὐἷπ. ῬΜοκ ἀνεσίασεν οᾱ. ϱγ. οιιθνᾶ, α Εα]ῖς, 
γ. 19, κατεπήλατο Φιδρεοίυης 
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ὦ0 

ΝΟΝΝΟΥ 

- [ή ".. 

Φαλλον ἐλαιήεντα Φεουδέέ χειρὶ τίταινεν 

καὺ φιλίῳ «4ιόνυσον ἄναξ µειλίσσετο μύθῳ' 
; λα / οω 

Τ]ρὸς 4ιὸς ἵπεσίοιο, τεοῦ, 4ιόνυσε, τοκῇῆος, 
Ὀ ; ζ 4 ω 

πρὸς Σεμέλης Φεύπαιδος, ἐμὴν μὴ δαῖτα παρέλθης. 
1η ς ς ’ Δ ὃω ’ 

ἔκλυον, ὡς ὑπέδεκτο τεὸν γενετῆρα «{υκάων, 

αὐτὸν ὑὁμοῦ µακάρεσσι" καὶ υἱέα χειρὺ δαΐξας 
ον ν ’ ο .ρ νεο 

Άύκτιμον ἄγνώσσοντι τεῷ παρέραλλε τοκῆϊ, 

καὶ «1ἲὶ παιµεδέοντι μιῆς ἔψαυσε τραπέζης, 
, Ν Δ [ή 

᾿ρκαδίης παρὰ πέζαν. ὑπὲρ Σιπύλου δὲ καρήνων 
ΓΗ / ς 3 μα. Ὑ ΄ ων Ἰάνταλος, ὡς ἐγέπουσι, τεὸν ξείνισσε τοκῆα' 

-” ω , { δαιτρεύσας ὃ᾽ ἕὸν υία, Φεοῖς παρέθηκεν ἐδωδήν. 
Σ / ’ καὶ Πέλοπος πλαιὺν ωµον, Όσον Δοινήσατο «πω, 

, , ῃ ’ ι 
µορφώσας ἐλέφαντι, νοθῳ τεχνήµονι κὀσµῳ, 

/ ’ -- , υἷέα δαιτρευθέντα πάλιν ζώγρησε Ἀρονίων, 
α Αα »Α / / κ» , 

ἑμπαλιν ὀλλήλοις µεμεθισµεγα γυια συγναπτωγ. 
’ 5 /{ ο 

ἀλλὰ τί σοι, «Ιἰόνυσε, «{υκάονα παιδοψονῇα, 
/ / 4 / 3 ΄ 

ξεινοδύκον µακάρων., καὶ Τάνταλον Περοφοίτην, 
/ Ε] { / ο” 2 γεκταρέων ὀνόμηνα δολόφρονα φῶρα κυπέλλων, 

να .] ΄ , α, Π 
δήϊον ἀμβροσίης καὶ νέκταρος ἄνδρα πιφάσκων; 

Ζῆνα καὶ «4πόλλωνα μιῇ Σεύισε κ κ.α 

κ  ο«ἁινιὰ οολ,ς ο κ ο δπιε 

ν. 16. τιταίνων θά. φιιοά, μἱδί Υειδας οκοἰζ(ξ, 11οµ {ογθιάιι, 

ν. 19. ἐμὸν µ. παῖδα παρ. οι. ἐμὸν µ. δῶμα εοιἠο]εραί Ομ. 

{οχι. νοθγθ. 

γ. 26. εδωδῆς εἰ. ϱτ, οπιειᾶ. Εαἷκ. 

Υ. 27. ὅλον Βλοάοπι, 

ν. 52. Μας {. Γάντ. ἠπεροπευτήν. 

ν. 20. ὀνόμηνα εατιι. 

ν. 50. ξείνισσε μακέλλων εὰ. Ρε, δἱμθ Ἰαειμα. ΚΣείνισσε τραπέζη 
εὐ. απ. εκ. οοπ]. Εαῑῑκ. αι ρονῖεα καλιῇ ἴεμίανί. ἈῬοφιεῖιθ {οτί. - 

νου οδι; 5εᾷ ἀθοδί πιοµάος' ἀάοτανα Ὠομάμεν αἱ δοἱ 1μίες 

Ῥ]]οσγας μτορίει ργάθδιιν Τονί οι Αροημι Ἱοδρίήαι ᾱ Ἀθ- 

Ρίσπο «ουβοθγναῖί 65656 αγαθραμίπν. Ὑπά, Οοιππιθηῖ. 

3 



ο καὶ σὺ, φέρων' μίμηιια τεοῦ ξενίθιο: τοκῇ σος, -' 
: 

4ΙΟΝΎΥΣΓΗΚΙΟΝΙΤΗ. ΧΝ/ΙΙ. ὄφι. 

καὶ Φλεγύας ὅτε πάντας ἄνερῥίξωσε" θαλάσση, 

»ῆσον ὅλην τριόδοντυ διαθῥήἕξας,'᾿Ἠνοσίχθων 
Β) / αν, 9. ν). ε) { αν ἀμφοτέρους ἐφύλαξε, καὶ οὐ. πρήνιξε Αν, 

δδ᾽ ἐς µίαν ἠριγέγειάν' ἐμῶν ἐπίβηθι µελώθρων- 

δὸς χάριν ἀμφοτέροίς, κἂὶ βηρη καὺ 'γενετῆρε, οὗ, οἱ» 8 

ὋΏς εἰπὼν', παβέπείσεν. ἐφ' δ᾽ ο λλῤόν αρ. 

ὀλβίζων ἓὸν οἴκον, ἐφεσπομένου ᾿Αῑὐγύσου: σι 

καὶ Όρασυς ἱππείην ἀγεκούφισε Βόΐρυς μή: 

45 Ταυρείην δ) ἑλωνηδὸν- ἐρημάδὰ πέζαν ὑδεύῶν, 

ἤλασε πάτριον ἅρμα,' καὶ ἡγεμόνεὺο Ψὐαίῳ: 

᾿Ασσυρίην ἐπὶ γαϊων. :ἐπαυχενίοῖδ: δὲ λεπάδνοίς 

χρύσεα Μυγδόνίοῖο δεδεγµένοε ἡνία δίφθου: -Ὁ' 

ἡνίοχος Ἠβομίοιο ᾿ἈΊάρων,, ἀκόρητος 'ἑμάσόλης, 

δο Φηρονόμου µάσειγθθ ἀφειδέα. ῥοῖδον' άλλων 

πορδαλίων ᾖἤλαῦγεν ἀελλήεσσαν ἀπήνημν « 

Καὶ Σάτυροι προθέοντες ἀνεκρούσωμεο" Ἰβείην θης 

ἅρμα περισκαίροντες, ὀρίδρομον ἅρμα εὐαίου 

πολλὴ δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα φιλάνθεμος: ἔερεγε Ρώχη, 

66 δύβατον οἶμον ἔγουσά βατῷ ποδί"- καὺ πεύχα πέτρης 

΄ 

στεινὴν κλιμακόεσσαν  ἐμέτρεεν ὠκέῖ παρσῷ -- 

καὶ παλάμη κροτάλιζε, καὶ εὐρύθμοισυ πεδίλοις, 

μόγθον ὑποκλέπτουσα βαθυκρήµνοιο κελεύθου. 

οἰστρομανεῖς καὶ Π]ᾶνες ἐθήμονὸς ὑψόθι πέτρης 

γ. 58. ἀμφοτέρας εᾱ. Ῥτ. οπιοπὰ. Εαῑῑς, πρήνηξε οἀᾷ, 

γ. 45. Ῥαγίο. δὲ που αβιοδομηῖ ο ττ. 

γ. 47. ἐπ᾽ αὐχενίοις ὃ. εδἩτ. . 

γ. ὅδ. Θοτίρε ἀμφιπερισκαέροντες." να... 

γ. 50. εθήμονες γυ]ρο. .Ῥνάειεγεα ο ρμο τε, Ργ. αθά ο. 

τμ θιαθμά, Εαὶῑς, ) ον ο 



ὅρ ΛΑΧΧ ΑΛΛΟ ΝΝΟΙΤΤνΟΩ: ἵ 

6ο ποσσὶν ἐὐκνήμοισιν. ἐσνθγήσανεο. φορίηιὸ «ος δν ως 

αστιῤέος πφηῶνα - δαστείχοντ ος: ἐρπνης», - έκδ οοᾶς .. 

4λλ᾽ εύτε. φΦεισσομἔνοισι φόν ῥασιλήο αὐλή, . μό 

’ τηλεφανὴν  σείάῤρυρῳ λίθων «ἑτερώχφαῖ, κόσµῳ, νά 
εὐχαίτης τόσα ύερυς ο 4χ0Υ. ποτρῷον. ἐρύξας, .. 93 ν 

, 66 εἰς δόµοµ ὠκυπέδμλου, ἐνη, πιροκέλεμθος. κ 
ἑκεῴρβν ὅμα, πώμεα ''.φιλοστάρχῳ. δὲ µενομῇ 

ὤπλισε πιαλέης. ἑτερότροπα δείπνα τραπέζης. - ν. 

Ὄψθα μέν. εἰςέτὶ 'ότρυς. ἐκόσμεε  δαῖτα. υαίῳ,.... 

Ἵόφρα δξισομλόῤφρου «ναξ «ἐπεδείκνυε Βάκχῳ ο οἱ 

7ο άλλα τεχνήεντα ἑωῷοσερώτοιο µελάὤφου, 

τῶν ἄπο .μιρμαβέί,πολυδαιδαλος ἐῴῴεεν αἰγλη, --- 
σύγχροος ἠελέφιο: καὶ ἄντικύποιο σελήνης". νου 

τοῖχοι ὃ-ιἀθχέρέοισυν «ἐλευκαίνοντο 'μετάλλοις. 

αἱ µερόπῳφ.,4Λ1θφας. ἐπαστράπτουσα προρώπῳ.. .., οἳ 
75 λύχνις ἔην, λύχνοι φερώνυμὸς: -Εἰχε καὶ αὐτὴν. ΄..- 

οἴκος, ἀρδυδνόωδαῳ ««εκκσμέγος αἴθοπι πέτρῳ,. . «ἡ 

οἴνωπ ἣν. ἀμάβινοτον, .ἐρειδομένήν ὑωκίνθῳ. ... οὐ 
2 ο 9 ’ κι. υ] ΄ 

αὐγὴν. δ΄ «ἰλωλύεσσαν ἀπέπτυεν. ὠχρὸς. ἀγάτης, : «τ 
΄ ὰ νο ώ ο 3 9 ὰ - αἱ φολίδὼν. στωτοῖσι εύποις" ἀμάρνσσεν ὀφίτῃολα:. Ἡῖ, ὲὲ 

δο «ἀσσυρίη δὲ µάραγδοο. ἀνήφυγεν. ἔγχλοον αἴγλην. τν: 
.. 3 

-- ολαΑ τΌοτο ους! . «δα τους τὸ ος 

οψολος ον ίεοκν ος. Ὦ | 
γ, 0ο, Μονίην εᾱ. ϱ5. ομλομά. Ῥαϊκ. Ῥμιο αμῖθ {, Ιεβοι. ποσσί 

νους νυτυ κι) ν 
δασυκνήμσισίν. 

γ. 62, νισσομένοισι νυ]ρο. Ἆϊοκ αὐγή. αιιοὰ (αμί. ει Γα]κ. ἅ 

επιευά. 

ν. 62. :}όθῷ. εξερόχρ. κ. οὐῖεῖ, οριήνα Νοινιὰ 1δΙ1, 

ν. 64. πατρῶον εαι, . 4 

ν. 66. µενοιῇ οὐίιε. Ῥναρίεγεα Ῥοςι πο γ. Ἄοφποβαίις γ, 68, 

οι ἀεἰπάε ἀθιπυπα γ. 67. Οπιία ομιομήανίέ͵ 8ο]. 
ν. 76. πετρη' εαν" ο ΩΩ ΡΟΥΠΟς δὲ Ἡ ., 

Ἱτονψε Πο ἀμάρυσεν εὔε. μῤμὰς «Έα ον ρὸ νν 
γ. 8ο. σµάραγδος εώιῖ, (μἍ θμφθαιφ δυ 
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4ΤΟΝΥΣΙΑΚ.ΩΝ ΤΗ. ΧΙΙ. ἄρᾷ. 

κιονέη δὲ φάλαγγι περιστρωθέντα µελάθρῳ. 

χρύσεα δουρατέης ἐρυθαίνετο γῶτα καλύπτρης, 

ἀφνειοῖς ὀρόφοισι" πολυσχιδέων δὲ μετάλλων ο 

φαιδρὸν ἐὔψήφιδι πέδον ποικίλλετο τέχνη. 

καὶ πυλεὼν περίµετρος ἐὐγλύπτῳ τινὰ δούρῳ 

Λεπτοφυῇ τύπον εἴχε νεοπρίστωφ ἐλεφάντων. 

Τοῖα γέρων σκηπτοῦχος, ἐδείκννε «µάρτυρι Βάχχῳ" 

καὶ µόγις ἴχνος ἔκαμψεν :ἔσω Φεοδέγμονος αὐλῆς, 

χειρὸς ἔχων «ιόνυσον.. ὃ δὲ βραδυπειθέῖ. ταρσῷ 

πλαζοµένην ἑλικηδὸν ἕὴν ἐτίταιψεν ὀπωπήν .. 

καὶ Φεὺό ἀστερόεσσαν ἐθάμβεεν οἴνοπί κὀδμῳ 

ξεινοδόκου βασιλῆος ἰδὼν. χρυσήλατον αὐλήν. 

᾿Μμφιπόλους ὃ’. οἴστρήσεν ἄναξ καὶ ὃμῶας, ἐπείγων,. 

ταύρων ζατρεφέων. ἀγέλην, «καὶ πώεα. μήλων 

δαιτρεύειν Σατύροισ βοοκραίρου «{ιονύσου... 

καὶ Σταφύλου σπεύδοντος». ἔην ταχυεργὸς ἁπαλὴ,, 

δμωσὶν ἀμοιβαίοισιν. ἐπερῥώαντο δὲ πολλιοὺ 

εἰλαπίνης δρηστῆρες: ἐδαιτρεύοντο δὲ ταῦρον, ώ 

καὶ νόμάδων ὀἵων Λιπαραὺ. στίγεο. ἡν δὲ χορείη, 

καὶ δόµον εὐφόρμιγγα Φυώδεες ἔπνεον αὖθαυ.. 

εὐόδμου δὲ πόληος ἀγεκνίσόωσαν ἁγυιάς:. : 

ἀμφιλαφεῖς ὃ᾽. ἐμέθυσσαν ὅλον δύµον ἱκμάδες οἴγου. 

ν. 81. Ἐοχί, µελάθρω». 
γ. 82. δοῦρα θωῆς εᾱ, Ρε. θμλθμά. Ἐα]]ς, 
ν. 86. πυλεῶν ο, ϱε. επιεπὰ. Ἐαλς, Ομοὰ δεᾳιήίας δούρῳ, 119- 

λ 

οίο, αἴγυνα πια αἲτ πι δουρέ, αυ ἵπ Μόσμῳ. 

γ. 91. ϱογήβετεπὶ Ίνοπι όσμῳ, ἡφὶ Νομππη Πῑυά αχβιίε «ἷ-- 

πᾖφθθ ραϊατοια. 

γ. 06. σαφύλου εᾱ. Ῥν. Αλομάκξ ἵπ αεγα; ΠΙΟΧ ταχυεργὁς ἀπει- 

λῶν οἁίτι. 6 Ε. 1εοίῖο ποπάμπα θδἰ 84114, 

γ, 1οΣ, δὲ μέθ, οὐίτι, 
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ΝΟΝΝΟΥ τι 

κύμβαλα δ᾽ ἐπλατάγησε" παρ εὐκελάδῳ δὲ τραπέζη 

ΤΙανιάδες σύριγγες ἐβόμβεον: ἔβρεμον αὐλοὺ 
τε ῃ Δ / 3 φ ’ 
συμπλεκέες" καὶ κύκλος ἐρυγδούποιο βοείης 

διχθαδίοις πατάγοισιν ἐπεσμαράγησε µελάθρῳ, 

καὶ κτύπος ἦν κροτάλων ἐπιδόρπιος. ἐν ὃδ᾽ ἄρα µέσσῳ. 

οἰνοῤαρης τρομεροῖο φέρων ποδὸς ἄστατον ὁρμήν,' 

ϊεν ἔνθα καὶ ἔνθα ἸΜάρων , δεδονηµένος οἴστρῳ, 

ὄρθιον ἐκ δαπέδοιο παλίσσυτον ἴχνος ἑλίσσων, 

χεῖρας ἑὰς διδύμων Σατύρων ὑπὲρ' ὠμον ἐρείσας, 

µεσσοφανής" ἑτέρου δὲ ποδὺς κουφίζετὸ παλμῷ 

ἀλλοτρίῳ, ξανθωπὺν ἔχων Ἰρύα, µεσσόθι πέµπων 

πορφυρέας ἀκτῖνας ὅλῳ στίλβοντι καρήνῳ, 

ἀντίτυπον µίµημα Σεληναίησι κεραίαις, 

λαιὴ μὲν γεύδαρτον, ἐθήμονος ἔγκυον οἴψου, 

αὐχενίῳ ζωστῆρι περίπλοκον ἀσκύν' ἀείρων, 

δεξιτερῇ. δὲ κύπελλον. ἐκυκλώσαντο δὲ. Βάκχαι΄ 

γηραλέον σκαίροντα ποδῶν ἕτεραλκέὺ ταρσῷ, 

οἷα πεσεῖν μέλλοντα, τινασσοµέγοιο καρήνου, 

οὐ ποτε πεπτηῶτα. µεθυσφαλέες δὲ καὶ αὐτοὺ 

ἀμφίπολοι καὶ ὃμῶες ἐβακχεύοντο χορείη, 

γευσάµενου πρώτιστον ἀήθεος ἡδέος οἴνου. 

Καὶ Σταφύλου ῥασιλῆος ἄριστώδινα γυγαῖκα. 

Ῥαχγιὰς ἀμπελύεσσα, ἸΠέθην, ἐμέῦυσσεν ἐέρση- 

Ἡ δὲ καρηβαρέουσα, πιεῖν πάλιν ητεε Ράμχας, 

οἰγοδόκον κρητῆρα περισκαίρουσα «{ναίου 

γ. 1οῦ. κ. δὲ πλατ. οὔ1ιι. ἡτοκ εὐεκλάδῳ οᾱ. ρτ. επιεμά. Γα]κ. 

γ. 1ο7. εν δ᾽ ἄρα µέσσῳ, 5ο. µελάθρῳ, πεδίο, 8 ΦαΠΗΙΑ 5ἳτ, 

ν. 113. ἀλλοτρίου εάΐι. Ῥοϊεναί εἴῖαμι ἄλλότριον ξανθ. 

εασι. µεθησφαλέες ο. Ρν. οπιεπά. Γα]]κ. 

ν. 199. ἐμέθισεν ο, ϱτ. οπιθμά. Εαῑκ. δε µέθην ΟπΊµθς, οἩ- 

-« 

βοιιγαίο ΠΟΙΠΠΙΘ Ῥτομείο. 
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4ΙΟΝΥΣΙ4ΚΩΝ ΙΗ. ΧΡ. ὅφδ 

καὶ κεφαλὴν ἐλέλιδε µετήλυδα δίξυγι παλμῷ, 

ὤμῳ ἐπικλίνουσα κόµην. ἑτεραλκεί ῥυπῇ 

ἄστατος, ἔνθα καὶ ἔνθα παλίντροπος.. ἀμφὺ δὲ γαίη 

πυκγὰ πεσεῖν µέλλουσαν ὀλισθηροῖσι πεδίλοις, 

Φυιάδα χερσὺ λαβοῦσα Μέθην, ὀρχήσατο Μάκχη- 

καὺ Στάφυλος μεμέθυστο” φιλακρήτῳ δὲ κυπέλλῳ 

Ἠότρυος οἴνωθέντος ἐφοινίσσοντο παρειαί. 

καὺ πάϊς ἀρτιγένειος ἅμα Στυφύλω γενετῆρι 

ἀπλεκέας πλοκαμῖδας ἄή δει δήσατο κισσῷ, 

µιτρώσας στεφανηδόν: ἐπ᾽ ἴχνεσι ὃ᾽ ἴχνος ἄμείῤων, 

ποσσὶν ὁμοζήλοισιν ἕλιξ ὠρχήσατο Εύτρυς, 

δεξιὸν ἐκ λαιοῖο µετήλυδα ταρσὸν ἑλίσσων. 

καὶ Στάφυλος σκίρτήσε ποδῶν βητάρµονι παλμῷ, 

καμπύλον ἴχνος ἄγων τροχαλῷ κυκλούμενον ὑλκῷ, 

Ῥότρυος ὀρχηστῆρος ἐπ᾽ αὐχένι π]χυν ἐρείσαρ. 

καὶ ποτὸν εὐφήμησε χοροπλεκέος Διονύσου, 

ἄστατος, ἔνθα καὶ ἔγθα καθειμένα βόστρυχα σείων, 

ὤμῳ ἐπαΐσσοντα. Μέύη ὃ᾽ ἐχόρευε καὶ αὐτή, 

πῆχυν ἐπικλίνουσα καὺ υἱεν καὶ παρακοίτη, 

µεσσατίη Σταφύλου καὶ Βότρυος" ἦν δὲ γοῆσαι 

τερπωλὴν τριέλικτον ὁμοπλέκτοιο χορείης. 

καὶ Πίῶος ὠμογέρων, πολιὴν ἀνέμοισι τιγάσσων, 

χεύματος ἠδυπότοιο βεβυσμένος ἄχρις ὀδόντων, 

οἰνοβαρὴς ἐχόρευε, μεῦυσφαλὲς ἴχνος ἑλίσσων' 

καὶ γλυκεραῖς λιβάδεσσιν ἐρευγομένων ἀπὸ Λλαιμῶν 
ἡ Ε) ΄ ςλ / 5 / 

ξανθὴν ἀφριόωσαν ἑὴν λεύκαινεν ὑπήνην. 

ν. 128. δίέζυγι χαλκῷ οἁ1τι, επιθά, Ὃ, 

γ. 122. θνάδα --- µέθην ν]ρο. 

γ. 145. επαίσσοντι". μέθη δὲ χόρ. αι. 

γ. 147. µεσσατίην εᾱ,. ϱρτ. ειπθιιά, Έα]. 



ἄ0θ' ποπ Ν.Ο ΝΙΝΟ Υ 
' 

- Π ή . 4 7 α 

λαὺ πίον εἲς ὅλον Ίµαρ. ἄφυσσομέγων δὲ κυπέλλων; 
’ ω « αμ] .. ” 4 

155 ἑσπερίην χθονά πᾶσαν ὑπόσκιος έἔσκεπεν ὄρφνη, 
Ε) / λ 3.4 / .. ος ἄπροκελαινιόωσα : καὶ αἰόλα φέἐγγεῖ λεπιῷ 
α, ῃ 5 , , ν/ 
αστρα καταυγαζων ἐμελαίνετο δίχρους ἆήρ, 

δυοµέγου. Φαέῶοντος ὑπὸ σκιοειδέῖ κώνῳ, 

βαιὸν ὀπισι)οκέλευδον ἔχων ἔτι λείψανον ᾿Ηοῦς: 

16ο καὶ ζόφον ἐχλαίνωσεν ἑῷ χροῦ σιγαλέη νύξ, 
/ ρω οὐρανὸν ἀστερόεντι διαγράψασα χιτῶνυ. 

ο) ΔΝ ! ο / Δ ὃν ω , ι 

οἳ δὲ µετά αρητῆρα µέθης, μετὰ δεῖπνα τραπέζης 
/ ς πα ο ’ 

Ῥοτρυς ὁμοῦ. γενετῆρι καὶ οἰνοχύτῳ «4ιονύσῳ, 
/ .. [ή Π ’ πεκριµένηι στοιχηδὸν. ἐὔστρωτων ἐπὶ λέκτρων 

165 ὕπνου δῶρον ἕλόντο, καὶ ὠμίλησαν ὀνείροις. 
ε/{ ς λ 3Η ο 

4λλ᾽ Ότε. δὴ. ῥοδέοις ἀμαρύγμασιν, ἄγγελος ᾿Ποῦς." 
ο Δ 3 / ΄ » ς , 

ἀκροφαὴς ἐχάραξε Λιπόσκιον .ὄρθρος ὀμίχλην, 
9 ΄ 4 ’ ς 1... 2/, } ω 

εὐχαίτης τότε Βάκχος ἑωϊος ἄνθορεν εὐνῆς, 
9 , / / Ξ) { Δ 

ἐἔλπιδι νικαίη δεδονηκένοφ" ἐννύχιος γὰρ 
5 δ.ις. υ ΄ μία 

170 Ίγδῴην ἐδάίζε γονὴν κισσώδει Δύρσῳ, 
ε , ’ 3 / Αγ Π 
ὑπναλέης µεθέπων ἀπατήλιον εἰκύνα χάρµης.' 

καὶ κτύπον εἰςαίων. Σατύρων καὶ δοῦπον ἀκύντων, 
-. ϱ 5] ’ 3 ; .. ο 

φλοῖσβον ὀνειρείης ἀπεσείσατο δηϊοτῆτος, 
«/ 5] .{ ... Ὕ 1 ρω 

ὕπνον ἄποσκεδάσας πολεμήϊον. εἴχε δὲ θυμῷ 
{ / αλ .] πω .. ΄ 

175 μαντιπόλον φόῤον αἰνὸν ἀπειλητῆρος ὀνείρου 
ο Δ 1/ ιά 3 ’ 

μιμηλῆς γὰρ ὄπωπε μάχης ἴνδαλμα 4ηκούργου,. ' 
/ ε/ πα , 

ἑσσομένων προμέλευθον,. ὅτι Όρασὺς ἔνδοθι λόχμης 

μθοσετ---στκτος--πε--ᾱ-. εσρτα-τ--κ-τπασς 

ν. 155, ὀρφὴν εᾱ, Ρε. οπιειᾶ. Γα]κ, 
γ. 104. στιχηδὸν εα1ιτ. 

ν. 160. Ἰνικαίῃ ε. αἲτ, 

ν. 17ο, Ινδώην εἁ πι, οκ ἔ, ἐδάῖξε γ. 
γ. 174. ἀποσκεπάσας θἆ. ϱγ. ὀπιθιὰ. ας. 

Ὑ. 179. φόβον ἄλλον εἀίιι. αἱ {. Ἰοροιᾶ. µαντιπόλου. 
γ. 177. προκέλευθος οὐ[τε, 
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δύομαχος ἐκ σκοπέλοιο λέων λυσσώδεῖ λαιμῷ 
. η ’ ῃ ΑΝ 

Φάμχον, ἔτι σκαίρυντα; καὶ οὗ φαύοντα σιδήρου, 
3 ’ . 3 , 3 Ν 7 1/ / 

εἰς φόβον ἐπτοίησε, Καὶ ΄ἠλασεν ἄχρι Δαλάσσης, 
/ / | η 15 εν 

κρυπτόµενον πελάγεσσυ, πεφυξύτα Θηρὸὺς ἀπειλήν. 
ο, /3 1 , Αν ε{ ώ, 

καὶ 'φόβον ἄλλον ὅὄπωπε, λέων Φρασὺς ὅττι γυναῖκας 
’ ., / σω 

ἁυρσοφόφους ἐδίωκε, πεχηνότος ἀνδερεῶνος, 

αἱμάσσων ὀνύχεσσι' γαρασσομένων δὲ γυναικῶν, 
κ , ΄ 

μµυστιδυος ἐκ παλάμης ἐκυλίνδετο Φύσθλα Νοφίη" 
/ ο μεις 4 ω . τν Χ { 

κύμβαλα ὃ᾽ ἐν χδονὶ πεῖτο. μεταστρεφθεῖσα δὲ Βόάκχη 
/ / / 

δεσμὰ Λεοντείοισιν ἐπεσφήκωσε γενείοις, 

σειρὴν ἀμπελύεσσαν ἐπισφίγξασα καρήένῳ" 

αὐχειίῳ. δὲ Λέοντος ἐπέπλεκεν αὐχένα δεσμῷ. ' 
) ϱω «! " Π ο. η) 3 / 

Φηοὺ δὲ θῆλυς Όμιλος ἐπέδραμεν., ἄλλος ἐπ᾽ ἄλλῳ,' 
ἳ / / ων 

φαὶ ῥλοσυροὺς ἐχάραξε πόδας γαὶ γεῖρας ἀκάνθαις. 
η ς / .. ’ 

καὶ µόγις εἱλικόεγει περιζωσθέντα κορύμβῳ 

᾿4ρτεμις ἐζώγρησεν ἀπ᾿ αἰθερίοιο δὲ κόλπου 
Δ 3 ΄ 

ἄστεροπὴ πυρύεσσα καταϊξασα προσωπου, 
Λ ς Ν 

Ὀῆρα πα υδίνητον ἐθήκατο τυφλὸν ὁδίτην. 
- / εω 

Τοῖον ὀγαβ Διόνυσος ἐςέδρακεν. ἐκ Λεχέων δὲ 
1 τν ν 3 / 3 ο 

ὀρθὸς ἐὼν, ἐνέδυνε φόνῳ πεπαλαγµένον ᾿Ινδῶν 
/{ ου χάλκεον ἀστερόεντα κατὰ στέρνοιο χιτῶνα 

ο / Β) /{ .. ο 
καὶ σκολιῷ µίτρωσε πόμην ὀφιώδεὶ δεσμῷ, 

3 / Ε] / 3 / πι καὶ πὀδας ἐσφήκωσεν ἐρευθιόωντι κοὺόρνῳ, 

χειρὶ δὲ Φύρσον ἄειρε, φιλάνῶεμον ἔγχος ᾿Ενυοῦς: 

ν. 186. παλάµας οᾱ. ϱγ. οπιθιά, {π ες, αἷ, 
ν. 180. Βάκχη εᾱ. αἱι. 

ν. 102. περιζωθέντα οὐ. 
γ. 105. παλιγδόνητον ο. ϱτ. οπιθμᾶ, Εαῖς, 
γ. 107. πόνῳ πεπαλαγμένος θὰ. ϱν. φόνῳ πεπαλαγμένος θᾱ. α]τ, 

ε εομ, Ρα. γενιά: νά πιθοιπα ἀαδίν, Όιννατοβ, οἱ απίο 
Ἐηιοάσπιαπμς, Ῥταείετοα αας { απαῖει ἑὼν π ών. 
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ΝΔΟΝΝΟΥ . 
| 8 ες. 
καὶ Σάτυρον κίκλησκεν ὀπάονα. «Φεσπεσίην δὲ 

, / .. / 3 
Ῥακχείων στοµάτων ἀἴων ἀντίκτυπον ἠχώ, 

, α/ ΄ εἰ 3 ο 

κωίρανος ἔγρετο Ἠότρυς' ἕὸν ὃδ᾽ ἔνδυνε χιτῶνα : 

καὶ Πίθον ὑπιώοντα δα α ἃᾱ α 

κα α α α ΠΜέθη δ ὡς ἔκλυε φωνήν, 

κρᾶτα µόγις πούφιζε' βαρυνομέγου δὲ καρήνου, 
3 / / σσ ή αι δ , 
ὀκναλέη πάλιν εὖδε" καὶ ὄρθιον εἰέτι νύμφη 

µίμνεν ἀμεργομένης γλυκερωτερον ὕπνον ὀπώρης" 

ὀψὲ δὲ λέκτρον ἔλειπεν ἑῷ ῥραδυπειῦέῖ ταρσῷ. 

Καὶ Στάφυλος φιλόβοτρυς ἐφωμάρτησε «4υαίῳ, 

εἲς ὁδὸν ἐσσυμένῳ. ξεινήια δῶρα Τιταίνων, 

χούσεον ἀμφιφορῆα σὺν ἀργυρέοιοιν κυπέλλοις, 

ος πόρος αἰἓν ἔπινεν ἀμελγομένων γλάγος αἰγῶν ' 
Δ / / . / / Δ Ἱ΄ «{ 

καὶ πόρε ποικίλα πέπλα, τάπερ παρὰ Ίέγριδος ὕδωρ 

γήµατι λεπταλέῳ τεχνήσατο Περσὶς ᾿4ράχνη. 
Δ / 2 Ε] / « [ή 

καὶ Προμίῳ πολύδωρος ἄναξ ἐφθέγξατόὸ φωνγήν: 

Ἱήάρναό µοι, 4ιόνυσε, καὶ ἄξια ῥέζε τοκῇος. 

δεῖξον, ὅτι Ἀρονίδαο φέρεις γένος: ἀρτιθαλὴς γὰρ 
. ΄ ον ε  Ἅς 3 / 

γηγενέας Τιτῆνας ἄπεστυφέλιξεν Ολύμπου 

γ. 2032. κεκίλησκεν εᾱ. Ῥτ. επιθιιά. Εαὶκ. 

ν. 2096. Ῥομι ὑπνώοντα οὐ. πα]]αια ]αοιπιαή αβΠοδοιΗῖ, 5δά 

αρετίο ἀεθθῖ γετρωπα, γε]αί καλέσσατο, τυιιᾶ οι πιεηίομε Ότα- 

ΡΗνΗ. Εοτῖ. ταἱε αιαἱὰ: καὶ Πέῶον ὑπνώονγτα καλέσσατο" σὺν δὲ 

τοκηϊ μητέρα καὶ συνέγειρε" ΠΜέθη δ᾽ ὡς εἴο. Ἠλοάομιαππας αὖ 

Ἠπο γθιδιπι αἀδοτ]ραῖῖ λείπει. 

γ. 207. νύμφην οτι. Ένα. ἰαπι Ἠλ]οάοπι. ααί απ ὄρθιος 

δετίρθβαι. 

χ:. 208. ὕπνον ὀπωπης εὐ{ττ. 

γ. 209. λέκτρον ἔπειῦθεν εἀῖ, Ἱπεουτα. επιοµά, Ομ. 
κ. 311. εοσύὐμένως οὐῇτῖ. 

γ. 315. οἷς µάρος εὰ. ρε. οπιειά. Έαἰῖς. 

ν. 310. πολύδαρος πια] θκείβ. ἵν 6. αἷς. 

Ὑ, 318. φέρω γένος εὰ, ϱτ, ειπε, Εαῑκ. 
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σὺς γενέτης , ἔτυ κοῦρος' ἐπείγεο καὶ σὺ κυδοιμῷ 

γηγενέων ὑπέροπλον ἀῑστῶσαι γένος [νδῶν. 

µέμνημαί τινα μῦθον, ὃν. ἡμετέρῳ. γενετῆρυ 

᾿Μσσύριός ποτε Ελλος., ἐμῆς πολιοῦχος. ἀρούρης, 

πατροπάτωρ ἐμὸς, εἶπεν ἐγὼ δέ σοι αὐτὺς ἐγίφω" 

κουφίζων Αρόχος ὑγρὸς ἀμεροιγάμου γένυν ἅρπης, 

Τιτήνων προκέλευθος, ἐμάργατο σεῖο τοκῇϊ, 

ὑππότε µητρῴήσιν ἐπεσσυμέγοιο γαμεύλναις 

τάµνεν ἀνυμφεύτων στάχυν ἄρσενα πατρὺς ἀρύτρων. 

καὶ Κρόνος εὐρυγένειος ἀνερρίπιζεν Ἔνυω, 

ἔγχεα παχνήεντα κατὰ Κρογίωνος ζάλλων, 

φυχρὸν ἀκοντίζων διερὸν βέλος" ὀξυτενεῖς γὰρ 

ἠερόθεν πέµποντο χαλαζήεντες ὀϊΐστοί. 

καὶ πλέον ᾿Ἠελίοιο κορύσσετὀ πυρσοφόρος Ζεύς, 

Φερμοτέρη σπινθἣρι λύων πετρούµενον ὕδωρ. 

ὠμοβόμους δὲ λέοντας ἐπὶ κλόνον ᾿Γνδὸν ἱμάσσων, 

μὴ τροµέοις ἐλέφαντας' ἐπεὶ τεὺς ὑψιμέδων Ζεὺς 

Κάμπην ὑψικάρηνον ἀπηλοίησε κεραυνῷ, 

ἧς σκολιὸν πολύμουφον ὅλον δέµας: ἀλλοφυεῖς γὰρ 

λοξὴν αὐτοέλικτον ἀνεῤῥίπιζον Εγυὼ 

ν. 3220. νυ]δο Ῥοδί ν. 924. Ἱορίιν; ἰταμδροδυῖε Όμ. 

99 

ν. 304. αὐτὸν ἐν. εἡ, αἷι, ο οομίθοι. Εαῑῑκ. Νοδίταπι Ἰαροί θᾱ, ϱή. 

ν. 227. µιτρῴῃσιν ἐπεοσοµένοιο εὐτ. ΆῬνῖαδ επιεπή. Εαλκ. Ῥρο- 

βἰθχίις Όσα], 
ν. 230. εὐρυγένυος (τι. Ὑσδνυπί γἱάῑ Εαἰκ. 
τ. 254. Νοϊαμάμπι λύων ρεῖπια Ῥγονί, τἱ αἰαοίίθο οσο]. 
γ. 205. ὠμοβόρους τελέοντας ο. ααοά εχρ]σαίι Ὑακεί[. Ὀγ]ν. 

Ὑ. Ῥ. 19. Ππεριφεμιθ, Τγαπδροδίής Ἰθιιίφιε]άς Όιμμαειις Τομίᾶ- 

Ῥαϊ: μὴ τροµέοις ἐλέφαντας ἐπὶ. κλόνον ᾿Ινδὸν ἵμάσσων, ὠμοβόρους 

τε λΛέοντας"' ἐπεὶ τεὸς εἰς, Ἱα{[ο]οίον. 

γ. 307. ἀπουλοίησε οἆ. αἰτ. 

Υ. 308, ἀλλοφυὲς γ. εᾱ. ϱν, ἀλλοφυὴς γι ο, αἲτ. 6 οοιῖ, Γα]Κ. 
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ΙΝΟΝΝΙΟΤΥ κ. 

χείλεσιν ἑρπηστῆρες ἐγιδιαίων ἀπὺ ταρών ο ο 
93 Ε] [ή . ’ .) Γ λ Π : 

ἰὸν ἐρευγόμενου δολιχόσκιον. ἀμφὶ δὲ δειρὴν ἳ 
1} κ. { / ο 

ἤνθεε πεντήκοντα καρήατα ποικίλα Φηρὼν : 

καὶ τὰ μὲν ἐβουχᾶτο λεοντείοισι καρήνοις' 
ντ; ένὸ ἃ Ἅ ή, ΄ λ ας ' ; : 

ὄἜφιγγὺὸς ασηµαντοιο τυπῳ ῥλοσυροῖο προςωπου". 
[ά ο] Δ ’ λ ’ 

245 ἄλλα δὲ καπρείων ἀνεκήκιεν ἀφρὺν ὀδόντων, 

250 

λἱ 
ιν 

20Ό0 

σω Δ / / ’ 

συμφερτῇ δὲ φάλαγγι πολυσκυλάκων κεφαλάων 
΄ 3 /Ἀ η , / 

Σκύλλης ἰσοτέλεστον ἔην µίµηιμα προςώπου" 
ολ / λ Ελ ΄ ΄ 

καὶ χροῦ µεσσατίῳ διφυὴς ἀγεφαίνετο νύμφη, ' 
2 / ; - 5 / 
ἰοβόλοις κοµόωσα δραποντείοισι κορύμβοις. 
σω ὰ 5) Δ , [ή ιά 

τῆς μὲν ἐπὺ στέργοισιν ἐς ἀκροτάτην πτύχα μηρῶν 
, ας / / 

κητείαις φολίδεσσι τὀθη τρηχύνετο µορφή, -' 
- ; , Δ ῃ { 

ὑψιτενής' ὄνυχες δὲ πολυσπερέων παλαµάων 
λ ιά 

οξὸν ἐδοχμώσαντο, τύπον γαμψώνυχος ἅρπης. .ὸ 

2ε- ς , Δ / σ , Δ / 

εξ ὕπατου δὲ τένοντος ἀμαιμακέτων διὰ νώτων 
/ 1) ’ / ον ὅ σμαρπίος αὐτοέλιχτος, ἔπήορος αὐχένος οὐρῇ 

εἶρπε χαλαζήεντι τεθηγμένος ὀξέί κέντρῳ. 

τοίη ποικιλόµορφος ἕλιξ κουφίζετο Κάμπη, Ὁ. 

μαὶ γῶύνα δινεύουσα, καὶ Πέρα, καὶ ῥυθὸν ἄλμης, 

ἵπτατο κυανέων πτερύγων ἑτερόζυγι παλιῷ, 

λαίλαπας αἲδύσσουσα, καὶ ὑπλίζουσα Ὀυέλλας, 

Ἀύμφη ᾿Γαρταρίη, µελανόπτερος" ἐκ ῥλεφάρων δὲ β. 

ν. 24ο. ἀπὸ λαιμῶν πιαῖο Οι. 

ν. 241. ερευγοµένων εὐιι. 

ν. 240. εὐρίκατο λεοντ. ε. ϱε. ἐστήριμτο λεοντ. εᾱ. αἲξ, οκ ϱ01- 
θοι, Ἐαἰκ. 

γ. 245. ἀνεκύκιεν εδ. επιεμὰ. Έα. 

ν. 254, δὗο νώτων εᾱ. ϱτ. δύω νώτ. εἰ. αἰῖ, 

ν. 350. ἐπήορος εαῑΠ, αὐχ. ἄκρου ιπειά. Όμπ, 

γ. 3606. τετυμµένος εί, πτετυγµένος τεηῖαβ. 8ο]. Νοθίτιαπι 
θεᾶΙι Ομ, 
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ο ΑΠΙΟΝΥΣΙΑΚΙΟΝ 1Η. ΧΡΙ//. σᾷδα 

τηλεπόρους σπινῶ ῆρας ὄἄνήρυγε: φοιταλέη φλόξ.. 

ἀλλὰ πόσον κτώνε. ψ ρα πάτὴρ τεὺς ἀὐθέριο Ζεύς, 

καὶ Κρονίην. γίκησέν. ἐχιδνήεσσαν ᾿Εκυω.. 
1 γίνευ κάν σὺ τοκῆς πανείκελος, ὄφρα καὶ αὐτὸν. 

"ηγενέων ὀλειῆρα μετὰ Ἀρονίδην. δὲ καλέσσω, 

370 

280 

ὰ κ . { « .. 

δήϊον ἀμήσαντα. χαμαιγεγέων στύχυν ᾿{νδῶν. 
π οἱ 1) ς Γ.. Ἡ / 

σοἱ µόθος οὗτος ἔοικεν ὁμοίϊος: ἀρχεγόνον. γὰρ 
σὺς γενγέτης Ἀρθονίοιο προάσπιστήθα κυδοιμοῦ, 
.) α/ πας ο κε 3 /{ 3 

ηλιῤάτοι µελέεσσι κεκασιέγον υἷον ἀρούφης, 
υ ΄ ο. «/ ᾿Ινδὸν ἀπεπρήχιξεν, ὅθεν γένος ἔλλαχον ᾿/Γιδοί. 

3 .ω Δ ’ - λ 3 ΄ ν ος. 

/Υ9δῷ σὸς γεγέτης᾽ σὺ δὲ µάρναο «4ηριαδῆς, 
, ’ 2 -ἃ ΄ ε/ Π ώ ᾽ 

γίνεύ µοι καὶ 4ρῆί πανείκελος,. ὅττι καὶ αὐτὸς 
, . ε.α , ε. ην, , 

τηλίκον ἐπρηχιξε Φεήμαχον υἱον ᾿Εχίδνης,, 
ἆ Ἡ τ . μα . 

φριβτον ἀποπεύοντα δυσειδέος ἰὸν ᾿Εχίόνης, 
ς 9 λα ο. .ή ς {α αμ) 

ὃς λάχε δήτλόον. εἴδος, ὑμόζυγος ἔνδοθι λόχμης 

µητρῴης δυγέων  ἑλικώδεα κύκλον αν θη ρε 

τὸν Ἀρόνορ ἄπλετον εἶχε Καταιχμάξογτα κεραυχοῦ, .- 
’ ες. . ον ο .) ΄ .. σω 

άρεα συρίζοντα ποδῶν. ὀφιωδεῖ ταρσῷ,. 
’ ; ς η ”/ αρ 

ὑππότε κουφίζων παλάµας ὑπὲρ ἄντυγα μηροῦ, 
ρω ῃ . ’ 1 , 

Ζηνὶ τεῷ πολέμιζεν, ἐν Περίῃ δὲ κελεύθῳ 
υ ιά 

στοιχάδας ὑψιλόφῳ. γεφέλας ἔστησε καρήνῳ, 

ο ---------Ἱ|-ὉὩ----ν 

7’ 

γ. 208, ὁμάνιος 6ἡ. με. θιµθηά. Καὶ, Λίον ἀρχεγόνου γὰρ οί. 
ν. 272. ᾿νδώσα γενέτ. εἰ. γι. ο. σα γενέτι εά, αι. δε νο- 

τι γολαῖτ Εαιῑς, 

ν. 32760. ας {. διπλόον εἶδος ὁμόζυγον, ἔνδι λ. 

ν. 377. µητρώης εά1τι, 
ν. 378. ἄπλετον εἶχε' καὶ κιχµύζοντα οἡ. Ῥες εἶχε καταιχµά- 

ζοντα ε4. αἷτ, εκ επιειά. Ἐαϊκ, καὶ αἰχμάζοντα γο]εβαι Φοα]. τὸν 
Ἀρονίων ἄλέεινε καταιγµάζοντα οοπίτα ΟπΠθΗΙ αδιμὰ ἰθμίαδαί Όσ, 
Βεά 1. Ἱερ. Κρόνος ἄπλετος εἶχε κ. : 

γ. 38δι. πευλέμιζεν θὀ111, 

οὐ. 1. 6 [ον 



ε4ὀ3 
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2οο 

ΝΟΝΝΟΥΙ 

καὶ σκολιαῖς ὄργυθας ἐπιπλαγχθέντας ἐθείραις 

πολλάκι συµµάρψας, πολυχανδέέ δαίνυτο Λαιμῷ. 
ο Αν. / ΄ , 

τοῦτον ἄριστεύοντα τεὸς κτάνε συγγογος "Αρης. 
3/ ε ιά / ῳί . λ Ν 934 

4ρεος οὗ καλέω σε χερείονα" Καὶ γὰρ ἐρίζοις 
σο { ’ 3 ἃ ; ᾽, { πᾶσι «4ιὸς τεκέεσσιν" ἐπεὺ φογίῳ σέο «Φυρσῳ 
{ 3 ε{ Δ / α/ 

τόσσον ἀριστεύειξ, ὅσσον δορὺ µάρχαται “Ίρης, 

καὺ τελέει ἅτε Φοῖβος, ἄέθλια. Φηροφόνου δὲ 

υἱὸν ἐγὼ ΕΗιὸς ἄλλον ἐμῷ ξείνισσα µελάθρῳ" 
ο 391. π/ πό 

χθιζὰ γὰρ ες ἐμὸν οἶκον ἐύπτερος ηλυθε ΤΠερσευς, 

γείτονα Κωρυκίοιο διαυγέα Κύδνον ἑάσας, 
ς ΄ / υὰ ο 
ὡς σὺ, φίλος" καὶ ἔφασκεν ἐπώνυμον ὠκέί ταρσῷ 
ο , Δ / ) / ἀνδράσι πὰρ Κιλίκεσσι γεύμτιτον ἄστυ χαραξαι. 

ἀλλ) ὁ μὲν ἠέρταζεν ἀθηήτοιο ἸΠεδούσης, 
[ή ; 4 ” .] 

Τοργότος, ἄχρα κάρηνα" σὺ ὃ᾽ οἴνοπα καρπὸν ἄείρεις, 

ἄγγελον εὐφροσύνης, βροτέης ἐπίληθον ἀγίης. 
Ν τω / , / 1Περσεὺς κῆτος ἔπεφγεν ᾿Ερυθραίῳ παρὰ πόντῳ, 

καὶ σὺ καταπρήνιξας Ερυθραίων γένος ᾿Γνδῶν. 
ον / Ελλ ος / 

κτεῖγε δὲ «{ηριάδην, ὡς ἔπτανες ᾿1γδὺν ᾿Ορόντην, 
’ 3, ιά , ἃ 

κήτεος εἰγαλίοιο χακωτερον. ἀγνυμένην μὲν 

ΤΠερσεὺς ᾿ 4νδρομέδην' σὺ δὲ ῥύεο µείζονι γίκη 

πικρὰ βιαζομένην ἀδίκων ὑπὸ νεύμασιν ᾿Γδῶν 

γ. 280. ἐπιπλαχθέντας εκ. 

ν. 284. δαΐνυτο µηρῷ εἀαία, οπιοιιᾶ, Θοα]. 

π. 280. Ἐοτί. Φηροφόνον ὃ. 

ν. 201. Θαβρεεῖαπι χΦιζά; οείς πησίαι, 

Υ. 202. εάσσας γι]βο, 

γ. 205. ὣς σὺ φίλος ἔφασκεν οἡ. μι. 
ε εοπῖ, Τα. 

τ 
ὤ 
- σὺ φίλος καὶ ἔφ. 

γ. 399, ἐρυθραῖον }. εᾱ, ϱτ. οπιριᾶ, Ἐκ], 

ος, οἷι. 
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4ΙΟΝΥΣΙΑ4ΚΙΩΝ ΤΗ. ΧΣΓΤ. 4οῦ 
/ 

, 3 ’ / « ” 

παρθένον ᾿Αστράεσσαν, ὅπως ἕνα πῶμον' ἀνάψω 
ο] , ο. 3 φ . 

1οργοφόνῳ ΠΠερσῆν καὶ Γιδοφύνῳ «4{ιογύσῳ. ' 
ο { 

Ὅρς εἰπὼν παλίγορσος ἑῷ γόστησε µελάθρῳ 
α/ { 11. 

ἀβρὺς ἄναξ, Ἠρομίου δεινηδόκος... εἰφαῖων δὲ 

φΘεγγοµέγου ῥασιλῆης ἐτέρπετο κέντορι μύθῳ 
’ [ή σω 

Φ υρσομαν]ς «4ιόνυσος:. ἐβακχεύθη. δὲ κυδοιμῷ 
ασ/ / ὠ / ω Ε] φτρ 

οὔασι Φελγομένοισι µοῦον. πατρῷον ἀκούων: 

καὶ Ἀροφίδην νείκεσσε, καὶ ἠθδελε μείζονα νίκην 
3 , / ο , λ 12 3 ” 

ἐσσομένην τριτάτην, διδύµην μετὰ φύλοπιν ᾿Γηδῶν, 

ζῆλον ἔχων Κρονίδαο.. Φερέσπονδον δὲ καλέσσας, 
.) ΄ ιά ” Π 

οὐραγίου κήρυκος ἀπόσπορον , εἴκελογ. αὔραις 
΄ [ή 

᾿Ιφθίµης σοφὸν υἷα, φίλῳ προςπτύξατο μύθῳ' 
5 ’ , , 
ἸΩ τέκος Ἑρμόωνος, ἐμοὺ πεφιληµένε κήρυξ, 

ο.” π’ ’ πουν 

τοῦτο, µολών. ἄγγειλον ἄγήνορι «{πριαδῆν: 
, [ή { 3λ / ο» , 

κοίρανε, γόσφι µάχης ἢ δέχνυσο δῶρα «4ναίου, 

ἢ Βρομίῳ πἰολέμιζε, καὺ ἔσσεαι ἴσος Ορόντη. 

Ἐϊπε: καὶ ὠκυπέδιλος, ἀπὸ χδονὸς εἰς χθύνα βαίΐνων, 
3 , ο 3 Γ.ς- 3 . ση Π «. 

Ἠφην ἔπι πέζαν ἀταρπιτον ηνυε κηρυξ, 

γ. δο4, ἀνάψων εᾱ. ῷῬτ. ειπε, Εαῑκ, Ῥαμ]ο απῖε {. ᾿ἀστρήεσ- 
σαν. 

ν. 596. Τοργοφόνων οὐ. αι. 

ν. διο. πατρῶον οὐ1τί. 

ν. ὅ11. ρονίδη. γίκεσσε καὶ οἡ. Ῥιυ. Ἀφονίδην ἰπέτευε ἀσαι 
Ἐα]ϊς. Ῥταεϊετεα Αρονίδην γείκεσσε ΡίΟΡΟΠΘΙΘ. 

γ. 514, ἵκελον οὐ, 

ν. 515. Ιφθήμης σ. υ. φ. προπεύξατο εᾱ. ϱυ. Ὑδτιπα υθῑι Γας, 

5εἠ φήμης παιδί {π ει, αἲἲ, 

γ. 5160. "Ερμήωνος οὐ1ί, 

τοριΝω Θ19. πτολέμιζε εάῖιί, 

Υ. ὅ2ι. ηώην οὐῖ. 



4οά μυ οννρυ 

αἃ κ . - τα ςλ μ / ον ῃ 

σκῖπτρον ἔχων γενετῆρος. Ὁ δὲ Ἰρυσέων ἐπὺ δίφρων 
: ’ ’ Ν ’ 

βύτρυν ἀερτάζων, φρενοτερπέα καρπὸν ὀπωρης, 
΄ 1/ ΄ 

ποσσὶ πολυγλάμπτοισιν ἄπ᾿ ἄστεος ἄστεα ῥαΐνων, 
, {.. πω οω 34 ; 

525 ᾿4σσυρίην γθύγα πᾶσαν ἕῆς ἐπλησεν ὀπωρης, 
αρ ο .) Γ . Ἴ κό , 9: - ολ πω 

ἀγοσχόμοις ὀρέγων σταφυληκόµον ἄνθος ἀλωῆς. 
Ὢ κ λ 3 0λ - 1 Δ ἵων Ευ 

φρα μὲν ἀντολικοῖο παρά πτερὸν αἴθοπος Ένυρου 
.... / 5 ., ; 

φ«ιταλέῳ Σύρον οὖδας ἐμέτρεεν οἴνοπι δίφρῳ ' 
Δ αγ 3 λ ΄α. τόφρα δὲ καὶ Σταφύλῳ µόρος ἔχραεν: ἐν δὲ µελάθρῳ 

ο ς Ό 
” 3 ς/ ο” 

ὃμῶες ἀγεβῥηξάντο κατὰ στέρνοιο χιτῶνα" 
Ε] ’ Λ ο .) / κ 9 ὴ , 1 ο / - .. 

ἀμφίπολοι ὃ᾽ ἀλάλαζον ' ἐφοινίσσοντο δὲ µαζοί, 
[ή [4 [ή νΑ ο. 

τυπτύµειοι παλάµησι: πολυῶρήνων δὲ γυναικῶν 
/ ο 4 , τ 4 ’ 

πεγθαλέοις ὀγύχεσσι γαράσσετο αυκλά προςωπου. 
᾽ ᾽ .., { / 

Ὀψὲ δὲ δὴ παλίγορσος ἐρισταφύλων ἐπὶ δίφοων 
/ η 4 ΄ ’ .] / 

255 νοστήσας, «4ιόγυσος ἐδύσατο Βότρυος αὐλήν, 
- . ΄ . ΄ 

μχηστιν ἔχων Σιαφύλοιο φιλοστόργοιο τοαπέξης. 
κ/ . 3 [ιά / ΄ 

αἱ Πίνον ὡς ἐἔφύθησε κατηφιόώντε προωπο, 
/ ς ου - α σω ῤ ο) 

πύτμον ἑοῦ Σπαφύλοιυ σοφ] µανεεύσαεο σιγῇ 
3 Γ ας ὰ ο ὡς ᾖ , 

αυτόματος. «καλέσας δὲ Ἰέθην, ἐξείρειο απυθῳ 
.. ο / , ο η γα Γ.- , 

54ο Εἰπὲ, γύναι, τί παῦοὔῦσα , τεὴν ἠλλόξαο µόοφην; 
Δ ια. ΄ ιά 1} 

αὐχιτρὴν ὁρύω σε" καὶ ἀστράπτουσαν ἔασα. 

ν. 525. βότρυν ἀεργηλῶν εἰ. ϱτ. 6εργηλης ο. αἲι. εκ Πι[ε]ίο 
οοπίεςί. Εα]κ. ἄερτάζων Ίαπι Ἠλοάσηι. - 

ν. 220. Σταφύλου ο. ϱτ. επιειά. Γα]κς. 

γ. ὅ5ι. ἀλάλαζεν εᾱ. Ῥτ. Ἀοδίταπι Ἠαμει ο. αἲι, 
στ 

ν. 295. ἐβύσατο ἨἘ. αὐλῆς ο. Ῥγ. επιθιᾶ. Εαῑῑκ. ἐβήσατο νο] 
.] ΄ 1 

ἐδύσατο Ἠλοάοτη, 

γ. 220. μνῆσιν ἐχ. εᾱ, Ῥτ. οπιεµᾶ. Γα]ς, 

γ. 207. κατηπιόωντι να]σο. ν 

γ. 550. καλέσας δὲ µόθον εξ. εἁ. ρτ. επιειά, Εαῑκ, εἰ (αμϊ, 

ν. 41. ἑάσσας εάἶ. 
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ὰ ” 

ΜΙΘΝΗΥΣΙ4 ΚΩΝ ΙΗ ΧΙ  ,ι.  ἄοδ 
’ { ’ 1 .) ΄α .) / 

τίς τεὸν ἔσβεσε. κάἍλσς ἀθέσφατον; οὐκέτι πέµπεις 
ση 9 αι ο 1. / ας ἔμφυτον οἴδωπῆσι πἀρηῖσι πορφύρεον. πΌο:, 

1 Ν , 1 ι ρα. / / ο... 
καὶ σὺ, γέρο», μὴ κρύπτε, πόθεν. "μδε δάκρυα χεύεις ; 

, ΄ π , μ α. : ῤ ΦΑΝ 2 
τές -τάμεν, εὐρυγένειε» -ασὸν τιῶγωγα, ποιιή εην; 

τίς πολιὴν Ίσχυνε: τίς ἔσχισε σεῖο μτῶγας, 
ο, , ’ ὰ, / 

καὺ σὺ, φιλακρήιοιο ΠΠέθης ῥλάστημα .τεούσης, 
/ μν υ τν; { η ιώνο η [ή .Ἓ. { 

τέκνον ἐμοῦ Σταφύλοιο». πὀθεν λάχες ἄτριχα αθρσην; 
μ , 2 [λε λ ε3 / , 

τίς φθόνος ἡμάλδυνε τεὴν ἑλικώδεα γαΐτην ; 
/ , 3 / .. 

οὐ πλόκαμοι προχυθέντες ἐπ᾽ ἀργυφέων σέθεν ὠµων, 

ἀπλεκέες, Ί)υρί ὔ έµπουσιν ἀὐτμήν: ἀπλεκέες, Τυρίοιο μύφου πέμπουσω ἀὔτμη 

οὐκέτι ῥακχευθέντος ἄφ᾽ ὑμετέμοιο παρήγου: χ ο ἆφ᾽ ὑμετέροιο καρήτου 
« [, -α ή ΄ 

μαρμαρυγὴν ῥυδύεσσαν ὀϊστεύουσι παρειάί. 
ω / Α ρω [ή 

πῶς φορέεις τάδε πέπλα, χυτῇ ῥυπόωντα κονίη; 
ω ο... νε ... / / ν π] µοι ἔρη Τυρίης βασιλἠία πέπλα Δαλάσσης ; 

/ [ή ΄ 

οὐκέτι γιγγώσκω σε, μµαραιγομένοιο προζώπου. 
ο. τ. ’ λ . 9  λ 9 1. ᾗ ιά κ 

πῆ Στάφυλος σκηπτοὺχος ἄνηλυῦεν, ὀγρα γοήσω; 
Δ ο- , ϱ/) ε/ 

εἰπὲ, τεὸν γεγετῆρα τίς ἤρπασεν ἓς μίαν ὥρην; 
/ / ο ” ΄ / γινώσκω σέο πῆμα, καὶ εἰ κρύπτειν µενεαίνεις " 
ο 5 / { / ἀἎ 

φωνῆς ὑμετέρης οὗ δεύοµαι' αὐτόματοι γάρ 
/ ΄ / Ε) / 3 ΄ σιγαλέυι σέο πένθος ἀπαγγέλλουσιν ὀπωπαί ' 

ν. 519. εὔφυτον αὐ(τ. 
ν. 246, ἤσχυνε νυ]ρο. 

ν. 540. κόροιν εὐτῖ. 

ν. ὅδι. ἁπλακέες οὐ. ϱτ. ἁπλανέες οᾱ. αἳι. 

ν. 504. 5. Ἰηω νυ]σαιῖς ογάο νεγδυη {ιγυαίας θοῖ: ν. 551. ὅφ4. 

5535. 955. ΠΜπαιαν{ἰ ευη πι Ἠλμοάοιαι, Όεά ἔ, νυ. 552, πομόύσπι 

Ρενσαιαἴτιδ, 

ν. 250. µαρμ. δολόεσσαν γυ]ρο. ψολόεσσαν ΤεπίαΡ. Ου, 

γ. 554. χυτῆρας ὑπόωντα εἰ. ϱτ. ειιθµᾶ, Τοα]κ. δι Οαη1. 

γ. 561. σιγαλέοις σέο πεῖθος εᾖ. Ῥγ. σιγαλέοις --- πένθος εᾱ, 
αἲι, οκ ειπθμά, Γαΐς, Ῥταείετεα ἵ, σιγαλέαι σ. 



. . ὔ 

4ο ΝΟΝΝΟΥ ΗΙΟΝΥΣΙ4ΚΩΝΙΠ. ΧΡΠΙ. 

’ δν | τν. " , ./ - 

γιώσκω σέο πῆμά, καὶ εἴ αρύπτειν μενεαίνεις"' "' 
ο ε.» , ανα 

δάκρυα σὰς ὀδύνας µαντεύεται" αὐσταλέοι δὲ 
/ εδ. ο ι λ ΄ . σω πύτμον ἑοῦ Ὑταφύλοιο τεοὶ βοοωσί γιτῶγες. 

3 / , ει» 9 έτο μ - .. 

305 ἐλπίδα ὃδ ἡμετέρην φθόνος ἥρπασεν: ὠϊσάμην γὰρ 
αν ον ε{ { . σω. 

Ἴνδφην μετὰ δῆριν ἅμα Σταφύλῳ βασιλῆι 
η ο ’ , 3 . 

χερσὶν ἀερτάξειν Ἀάλαμηπόλον ἑσπέριον πῦο, 

Ῥότρυος ἀγχιμάχοιο τελειομένων ὑμεναίων. 

ν. 263. ἀσταλέοι ο. ϱτ. επιενᾶ. Ἐας. 
ν. 2604. Ἐοτίασςε ἐμοῦ Στάφ. 

γ. 2060. ᾿Ινδώην εἀᾶ. - «ο την 



ΝΟΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΠΟΛΙΤΟΤ 

ΑΙ ο Ν ΣΑ ωιο Ν 

16. 



νι 5 ὰ ον, 

βρύισι τ βες, πες 

ο μβατυστν αν δν τη, 

ὰν ” 

 οράδρ, οδβιφ .η 

νὰ μημάμοις Ἱε λεν. "9 ην Αλ. » σα, 
- 

ΛΟΜΙΝΟΠΟΜΑ Ἡ ΠΟΥ το μον 
ῤ νά ! 

΄ Ἡ Ὅον ο πε 
, θνώδεϊ τε 



δι 

10 

ΝΟΝΝΟΥ." 

ο παν 
4 10:: 

[ὰ] ς , , ἡ . . «20 φἀμένου, βαρῦ κέντρον ἔχων γεοπενθέύ θυμῷ, 
ο] { , ’ οσο κοῦρος ἀφωνήτῳ σφρηγίσσατο  χείλεα σιγῇ, 

/ / / Ε) { 

δάκρυσιν αὐτοχύτοις γικώὠµενος. ὀψὲ δὲ πήτηο 

οἰκτρὸν ἔπος κωτέλεξε, ἈΠέθη, χαίρουσα «{υαίῳ" 
4 / ”/ Ε) ζω / 

Υμετέρης ἄγρυπνον ὀπιπευτῆρα χορείης, 
ν ση, ι / [ά γ΄ «/ σὺν Ὑτάφυλον, 4ιόνυσε, πατεύνασεν. ἔμπεδος. ὕπνος, 

/ , / με 

σὺν Ὑτάφυλον, 4ιόγυσε, «Χαρωνίδες ἤρπασαν. αὐραυ. 
υ 4 ’ Φισσον ἐμοὶ βαρὺ πένθος ἐπέχοπεν' ἀμπελόεις μὲν 

4 Ὕ/ Ἀ ’ { σ) 9 ὖλ μ.. / Βακχος ἐμὲ προλέλοιπε". πὀσις δ᾽ ἐμὸς ἔμπεσε γούσῳ" 
ὰ ν / α ο ο απ / τες καὶ ξυνὴν µεθέπεσκον ἐπ᾽ ἀμφοτέροισων. ἀνίην, 

/ /{ 

καὶ Σταφύλῳ Φνήσκοντι, καὶ οὐ παρεόντι «4υαίῳ. 
α Χ , 5 / [ή 

ἀλλὰ τεῆς, φίλε Βάκχε, πολυθῥαθάμιγγος ὀπώρης 
[ή ω 3 π/ ο 

δός µοι σεῖο κύπελλον ἐγίπλεον, ὄφρα πιοῦσα 

ν. 1. γεοπενθέὲ φωνῆς 6411. νεοπενθέος ὄρφνης οοµίθο. Θεα]]ς. 
» Ἠ]οᾶοια. φωγῃ. Ἰοππαθ δοιραἰί ὀυμῷ. ν. Οάγορ, λ. 50.“ 
Εεγιπα. Ἡ 

ν. 4, Πέθη κλαίουσα «4. νο]εραὶ Θοα]. 

γ. 6. ἄμπελος ὕπνος εἰ. ϱτ. χάλκεος ὕπνος εᾱ. αἲτ. οκ επι. 
Εα]]ς. 

ν. 7. Χαρων νίδες ο. Ῥτ. οιηθυᾶ, Ἐαϊῑς, 
ν. 8. ἀμπελόης μὲν ο, ϱῬγ. επιειά. Εαῑκ. . ο α1θ 
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20 

95 

20 

25 

το ωμιμμμμπας ἃ ὦς 
΄ 3 4 , ” εὔγησω βαρὺ πένθος ἄπενθήτῳ σέθεν οἴνῳ. 

3 ! 3 Δ [ή Ρ,« ρω Ε] ΄ ἐλπὶς ἐμοὺ, «4ιόνυσε φιλευιξ, μοῦνον ὀπωρην, 
ο 3/ -ω ὰ πο. / / μοῦγον ἴδω κρητῆρα, καὶ οὐμέτι δάκρυα λείῤω. 
οἱ 

.) 

-ν φαμένην ἐλέαιρε" κερασσόµενγος δὲ κυπέλλῳ 
9 κ ν , 3 - / { 3” κμάδα λυσιμµέρμιγον ἀλεξικάκου πὀρεν οἴνου 

” .) ο . 4 

παιδὶ νέῳ καὶ μητοὶ κατηφέε. : καὶ πίον ἄμφω 
/ « ’ /.ε 1/ ’ 

τερψινόῳ ῥαθάμιγγυ µελίζρυτον ὄγκον ὄπωρης 
( να {λ.. : μον | ' Ἱ | κν καὶ στοναχὴν πρηύνε Μέδη, καὶ Βότρυς ἀγίην 

; ο , . ο, ον - καΐ τινα μῦθον ἔειπε γυνή: Θελξίφρονι Ῥάκχῳ 
5 « / / , / τετ να Ἠλθες ἐμοὶ, φίλε Βάκχε, φίλον φάος" οὐπέτ ἀγίη. 

δόκρυον ἐπρήύγα ποτῷ παιήονος οἴνου. Α΄ 

οὗ πόσιν, ὁᾷ, πατέρορ στεγάχω µόρον: ἀλλὰ καὶ αὐγοῦ 
4 1λ . Π ; 3 , λ 

Ἄύτρυος, ἢν ἐθέλης, νοσφίσσοµαι: ἀμφαδίην γὰρ 
ιά ” ο” ᾿ ς λ Ῥάκχον έχω; γενετῆρα, καὶ  υἱέαι: καὺ παρακοίτην. 

«, 3λ Ε] / 3 λ σ / . ἕσπομαυ, ην ἐθέλης µε, καὺ εἲς τεὸν οἶκον ἵπανω" 
η ’ ο / . 38 3 ΄ ν 

εἴην Βασσαρίδεσσιν ὁμόστολος: ἢν ὃ᾽ ἐῴεληῆσης, 
, ,- [ Ν ’ . / 

κουφίζω; σέο “Όνρσα, καὶ ἵμερόεσσαν. ὀπωρην" τι 
΄ 3 ς / Ε] ΄.. 4 Ἡ 3 , 

χείλεσι ὃ ἡμετέροις ἐπιληήέιον αὐλὸν ἐρείσω. 
΄ ; ΄ ν α / ” σ 1. 

χήρην µη µε λίπης, πιἠ δυπλόον ἄλγος ἀέξων 
λ Ω. / π; 6 υλ «ὃν / 4 οωξ. παὺ φὑιμένου Σταφύλοιο, καὶ αἰχομένου «Ίιογυσου. 
΄ . τν. { ες , Δ ΄ - Ῥότρυν ἔχεις Φεράποντα"' διδασκέσθω δὲ χορείας, 

.. , ν 3 / / 3 ών 
καὶ τελετὰς, καὶ Φύσῦλα, καὶ, ἣν ἐθέλῃςᾳ, μόθον Σνδῶν: 

1. Ὁ 

ν. ση. ὄγκον οπιδίε ο, ϱγ. οἶνον ο, αἷι. ϱ σου], Ῥαῖκ. ααά 10- 

δίγιπι άποιθ διαδή. ἨἩλοίοιη. εὔαπι ὄμβρον εομθοῖ. 

ν. 25. Φελξίφρονα 1. εάϊτι: Ἱ 

ν. οά. παισίωγος .εᾱ. ϱν. επθιά. Εαῑῑς. 

ν. 25. στείχων µόρον εἰ. ϱι. αἲ εοᾶ, επηθη(, 

ν. 26. ἐεθέλω ει ἀμφότερον 7. είτε, 
ν. 58, Έοτι. ἣν ἐεθέληκύα, κ. 
ν. 20. ἣν ἐδελήσῃς οαΐτ, 

γ. 51. χείλεσιν ἡμ. ἐπιδήµισν -α. ρθς εά. ϱε. Όιιμη ἐρείσω 

επιεμά, 1 εἰ. αἴι, Γαϊς. 90119 ,Ἱ 
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,ι 3 ή - ’ | ου. καό µιν ἴδω γελόωντα φίλακρητῳ παρὰ ληνῷ, 

ποσσὶ περιθλίβοντα τεῆς ὠδῖνας ὀπωρης. 
/ Δ ’ / ’ ρ 

γηραλέου δὲ Πίου. µιµνήσκεο, μή μιν. ἑάσας 
τε σα 3 ’ 3 1/ 4 / 1/ ». 

σὺς τελετῆς ἀδίδακτον» ἢ ἄμμορον ἡδέος οἴνου. . «3 
Λ , ο Ἡ η / , Ὥρο φαµένην Φάρσυνε Μέβην. γελόωντι προοώπῳ: Ἡ 

΄ / α/ Π κ ωω ψ [ή ΄ [ή . 

Ῥάπχος ἄναξ, καὺ ποῖα. φιλακρήτῳ φάτοινύμµφη:.... 

0 γύναι, . ἀγλαόδωρε μετὰ χρυσέην ᾿ἀφροδίτην,.. 
ε) / ρω μα ο εὐφροσύνης δώτη , τορψίµβροτε μῆτερ, ἔρώτων, . 

εἰλαπίνης φψαύοντι συνειλαπίναζε «{ναίῳ. : ον 20 
σα / { ες / ΄ ἔσσο 4ιωνύσῳ στεφαγηφὀρος , ὡς .4φροδίτη, ιᾧ 
ση  ω Δ 2 / 

Φφῶεσι. μιτρωύεἴσα. καὺ. εὐάνίεσσι κορυµβοις. 
΄. -ϱω Λ / «ῇ / ον 

στέµµατι σῶν πλοκάµων 'τελέσω «ζηλήμογα Νίκην: 

οἴνοχόον  τελέσω :σε «μετὰ. γουσόθρονον "Ἠβην. 

ἔσσεαι. ἀμπελόεντι συναντέλλουσα «άυαίῳ, 

Ῥσκχείων ὁμόφοιτος: ὑποδρήστειρα κυπέλλων "' 
/ / , / / ΄ ”, 

καΐ σε, Φέθην , Καλέσουαι. κόρον τερψίμβοοτον οἴγου" 
4 3 ϱὧω , ο , π ΛΒότρυν:ἐμῆς καλέσω Λαύικηδέα καρπὸν ὀπωώρης, 
λ λ κ, 5 Ώ { - , 

καὶ σταφυλὴν φερέβοτρυν. ἀπὸ Σταφύλοιό ΄Μαλέσσω 

ἡμερίδων ὠδῖνα καὺ. ἀμπελόεσσαν ἐέρσην. 

οὐδὲ ΛΙέθης ἀπάνευθε. δυνήσομαυ εἰλωπυγάζειν: 

οὐδὲ Μέῦης ἀπάνευθεν ἐγώ: ποτε κῶμον. ἐγείρω. 

ν. 28. εάσσας εώ(τ, Ῥοχίαρεο ἑάσῃς. 

ν. 4. χρυσὴν ο. Ρε. "χουσην ο, αἷε. 

ν. 45. δωτῆρα τερψέμβροτε θὰ. ϱο. δώτειθᾶ μαὺ ἄμβροτε΄θοι ὧν 
οὰς αι... Εαὶῑς, οοπίεοῖε δώτειρ) εὐφροσύνης τερψέμβρ. εἰἰδίοπο Ἰῖς 

ηἰιί5 ἀατα. Ἑλούάοτα, δῶτις. 
ν. 40. ὡς ᾽Αφροδίτῃ ἴοπίαραι ΠΠ]. Οινατοβ, υν ΥεΓθ., 

γ. 46. εὐάνθεσσι καρήνοις εὰ. Ῥχ. ειιειιή. Έως, 

ν. ἆ7. στέµµατα --- τελέσαι εᾱ. ϱν. στέμματα. --- τελέσω εᾖ, αἲε. 

εκ επιειά. Εα]ς. 

ν. 4δ. χρυσόθροον ἥβην οὔΐτε, ἡ 
Ὑε 61. καλέουσι οὔσ, Ι αν 9 Ἡ 
ν. 90. Μαλέσω ο8. Ῥτ. οπιεπάαϊ, νι εὰ, ας, ' 

Ώ 
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Ἶ ; Χ Ὡ γ: η ο. π, 

ἵὩως εἰπὼν. Σταφίλοιο μεθ υσφαλέος πιο» τἡμβόν.. 

ηπενδἠς 4ιάνυσος ἀπεγθέα Ὁ ἥκεν ἀγῶνα νι. το 

καὶ τράγὀν εὐπώγωγνα καὺ ἄρσετα ταῦρον μα 

διπλόα ὃἨκερ ἄεθλα:. καὶ εὐφόρμιγγος ἐρίδειν. . 

ΤΙιερικῆς (λάλευσεν ὑμιλληιῆρυς ἄοιδῆς: 

διπλόα Ὁ ῆκεν ἄεθλα, καὶ ὠθλητῆμας ἐπείγων, .-- 

ἴδμονας εὐκελάδοιο λύρης, μειλίξατο μύθῳτ.. 

᾽Σττιδὸν ἐνθάδε κῶμον ἐγείρετον: ἀθλυφόρῳ: γὰρ) 

ἀγέρι γικήσαντι λιπόχροα ταῦρον ὁπάσσω: πο) 

ἀνδρὶ δὲ νικηθέντι δασὺν τραγον ἐγγιαλίξο. 

Ὥς φαµένου Ἠρομίοιο λυρύκέυπος ἄν βορεν ὀνήρ, 

Βιστοχίης, Οἴαγρος, ὄθαλπέος ὠστὸς ἀφούρης, 

πλῆκτρον ἔχων φύθαιγγι παρήορογ.- αὐτὰρ ἐπ᾽ αὐτῷ: 

᾽εθίδος ὑμγοπόλου γαέτης ἀγόραῦύσεν' ᾿Εφεχύ εὖύς. 

ἄμφω ὃ᾽ εἰς μέσον ἠλθον ἀεθλητῆρες ἀγῶνος, 

φορµίγγων ἐλωτῆρες ' ἐμιτρώσαντὸ: δὲ. χαίτην 

δαφναίοις πετάλοισιν' ἀφεζώγνυντο δὲ πέπλους. 

ὄρχόμενοι ὃ᾽ ἐλέλιζον ἐθήκονι δάκτυλα παλιῷ 

ἐκταδίης Ὀλίβοντες ἀμοιβαίην σιίχα γευρῆς, 

ἄκρα περισφίγγοντες, ὅπως µήτ ὄρθιος εἴη, 

µήτε τι θηλύνειε, παρειµέτη ἄρσενα μολπήν. 

ι 

γ. 57. τύμβου οι, Ὕαοὰ πιιατὶ {. 0 ἀεβεραί, 
.ὠ- 

ν. Όχ. Πιερικοῖς εᾱ. μυ. επαθωά, ἆ ταις. 

ν. 64. ἔγειρον" ἀεθλοφ. εαίτι. Ἀοβίνια ἀσαῑι Πε, Ουρν Ῥ. 
606. Θεᾶᾷ {. ρταείεγοπάια ειναι Οαμτοί Αρελραρᾶν, 

γ. 60. παβήορον νιήσο. εκ. ο 

«ν. 7α. χαίτης εἵ γ. 5. δαφγαέηε οχι. μπα χαύτην οπιοιιᾶ, 
Ὑγακοῖ. οτι. ν. ϱ τοι. 

ν. Ἰδ. εκταδίην οἁ1ιι. 
ο σα 

ν. 77. πήποτε ὤηλύνενε παρειµέναι ἄρα, εἰ. ϱτ. μήποτε «Ὁ ηλύ- 

φειε παρειµένη εἰ, 4ἱι, οκ ομιευ; Γαλς.. Ροδίετίας ἀεάίς ει 0211. 



4ΙΠΟΝΥΣΤΑΚΙΩΝ 1Θ. ΧΙΧ. άιδ 

Καὶ πρῶτος κλήροιο πυχὼν, τεχνήµονι ρυῦμῷ 

Κεκροπίης ναέτης κιθάρην. ἑλέλίζεν Εφεχθεύᾳ, 

8ο µέλπων 'πάτριον μγον ὅτι ζαθέαις. ἐν 49 ήταις 

καὺ ακελεὺς ξείνισσε. βίου ποαμμµήτορα. 4πώ, .. 

Ἰρωττολέμῳ σὺν παιδὶ, καὶ ἀρχαίῃ. Πετανείρῃ, 

καΐ σφισι καρπὰν ὕπασσεν ,. ὅτε χονὸς. αὔλακα. νίφων 

Τριπτόλεμος .σπόφον εὗρε φερεσταχύων. ἐπὶ δίφρων, -.. 

86 καὺ Λελεοῦ φθιμένοιο γεοὺμήτῳ πιαρὰ τύμβῳ 

ὄμμασι ᾿ἀμλαύτοισι δαλυσιὰς, ἔσιενε πώ"... 

ἀλλὰ παρηγορέουσα. πόλο Φελξίφρονι μύδῳ' 

Τριπτολέμου ῥαρὺ πένθος. ἀπέσβεσε καὺ Φάετανείρης" 

οὕτω καὶ ειόγυσον. ἐῷ, ξεήμισσε µελάθρῳ. .... 

90 ᾽άσουρίων σημττσῦχος: ὤναξ. δέ οἳ ἄντὺ τραπέζης 

ὥπασεν εὔϊα δῶρα. καὶ ἀμπελύεσσαν ὀπώρην, 

καὺ Σταφύλου φθιμέχοιο». φιλακρήτου ῥασιλ]ος, , 

υἱέα ῥότρὺν ἔπαυσε φιλοῦφρήνοιο. µερίµνης, 

καὶ κυνυρῆς ἀλύχοιο, Π4έδχης., εύνησεν ἀνίην... 

96 τοῖα σσφὸς φύομιζε.λυρόκευπος: ἀμφὺ δὲ ῥυὸμῷ 

πάντες ὁμοῦ «έλγοντο' οὖν εὐθύρσῳ δὲ «4υαίῳ, 

ἄρμειον ἵμερόφωνον ἐθάμβεον ᾿4τθίδα μολπήν. 

:4εὕτερος, αἰόλον ύμνον ἄκαξ Οἴαγρος ὑφαίνων,. 

ὡς γενέτηςο Ὀρφῇῆος., ὁμέστιος ἠ θάδι ἸΜούση, 

100 δίστιχον͵ ἁρμονέην ἀνεβάλλετο «Φοιῤάδι μολπῇ, 

παυροεπὴς, λιγύμυθος" ᾽μυκλαῖος τίνι Φεσμῷ 

Ὁ εὐχαίτην 'Ὑάκυθον ἀνεζώγρησεν πόλλων, 

καὶ Στάφυλον «4ιόνυσος ἀεὶ ζώοντα τελέσσει. 

ἵνη Νε δῦν νείφων εᾱ. αἷι. οκ. οομί. αἱ. 

γ. 02. Στάφυλον οτι, 

ν. 08. δεύτερον. οὐ. 

γ. 101. ταυροεπἠς Λιύμυθος ̓ ο ώρις τινὲ Φεσμῷ οὔ1ί, ρεθ- 
δίμια Οἱ ο ίοιιθ. / 



εὐφῆμοις ἐπέεσσιν «δᾳογλώσσων ὅπὸ Λαιμῶντ ον. λ. 
' ΓΗ ; 7 ο" 3 

καὶ Σάτυροι σμαράγησαν ἀολλέες. ἐκ δὲ Φοῶμου '' 

νὰ ΟΙΝΟΙΝΝΙ6Υ 

Οὕπω »Ώμος ἔληγεν: ἐπεφθέγξάγτο δὲ λαοὺ 

κ. 

1” ἃ ’ σ) υ 3 στ τ- 

ἄστατος ἄλλετο Ῥάμγος, ἄνω καὶ ἔνερθε τυνάόσων- 
εξ σεις Ὑ ἅ σ Π κω 

δεξιτερήν”. καὶ Ἠότρυς ἄβέδραμεν, εὐάδι φωνῇ 
.. 

 ἅρμολίῃμ. εὔρυθμον ἀοιδοπόλοιο 'γεραίρωγ. 

110 

πια 

1320 

α1σο 

Οἰάῤρου δὲ κάρηλον ὄἄναξ ἐδτέψάτο πισσῷ. ο 

καὶ γενέτης Ὄρφᾗος, ἐπιῤῥήσσων 9 όνα παρσῷ, - 

ἄσμενος ἄζυγα ταῦρον ἐθέξατο, μισθὸν ἀοιδῆς, 
ν ἀμσὶ δέ μι στοιγηδὸν ἐπεσκίρτησαν ἑταῖρου. 

. 

καὶ Ἱράγον εὐθυγέγειον., ἄχος καὶ ζῆλον ἀέξων, 
3 ; ο τνεςν κε ά . αἰδομέναις παλάµησιν ἀγείρυσεν αδτὸς 4δθήνης. 

Ῥυχάίτης δ” Τόβακχος. ἀφειδέί χειρὺ κοµίζων, 

ἄξια θῆκεν ἄεῦλα χοροπλεκέος “περὶ νίκης, 

γηραλέου κρητῆρα Φυῶδεος ἔγκυον οἴνου, -Ὁ - Ὁ 

χρύσεον, ἄσπετα µέτρα κεχανδότα, διφψάδε γαύη 
3 

ἰκιάδα τετραέτηρον ἀναβῤλύζοντα «Πναίου, :'ὉἩ 
/ / ε3 µ 

Ἡφαίστου σοφὸν ἔργον Ὀλύμπιον , ὃν ποτε Κύπρις 
ν 4 .’ / 

ὤπασε ῥοτρυύεντι κασιγγήτῳ «Πιονύσῳ. 

µείονα δὲ κρητῆρα μέσῳ παρέθηκεν ἀγῶνι πι] 

ή 

ὀργύρεον, στίλβοντα, περίτρὀχον, ὃν ποτε “Βάπχῳ 

δῶκεν ἄνάξ ᾽Μλύβης ξευνήΐον, ᾿οἰία φαίων! ον 
- . Ἡ κά. ὧς/ 3 .. Γλ”. 
αφτειὴν παρὰ πέζαν, Όπη γθονίοιο μετάλλου ρ. 

108. εὔᾶάδι φονὴν οὗ. ϱν. δπιεπᾶ. αι, γ. 
γ. 119. αισσῶν οὐ, ϱν. αἲ οσο. οι, . « Νε κά 

γ. 111. ἐπιῤῥήσων ο. ϱχ. α Εα[ῑκ, οιιουά. 

γ. ιά, εὕρυγ έγοιον ἄχος ο. ϱτ. επιοπά. [α]κ. 

γ. 116. δι ὃὁ βάμχος ἄφιδέῖ χ. ο. ρε. ὃ” ὁ ΒΕάμχι. μας οὐ. αἷί. 
οπιοπᾶ, Εαἰ]. αἳ απ. .ν 

γ. 118. κρητηρ) εὐώδεος οί. μοι. εκ. Νοαὸ Π10χθ. -- 
γ. 124, ῥάκχη ο. ϱν. δπιεη.. Εις. Μο 

γ. 126. ἄφνειῆς εεἰζ. εἰ πιος. ὅτη, 
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ἀργύθέοις ὄγκῶσν μέλας λευκαίτεται ἀγκών, 

τοῦ. περὶ: χείλεος ὤκρον,' ἔπ᾽ ἀμπελόεντυ κὀρύμβῳ' 

κισσὺο ἕλιξ: {ουσέῳ δὲ πέριξ  δαιδάλλετο κόσµῳ. '' 

τοῦτον ἄγω», ἔστησε βαδυνομένῳ κεγεῶνι ασ 

ληνὸν ἔτι πεγείοντα νεώτερὀν ὄγκον ὀπώρης, '. 

γλεῦκος , ἀνυμφεύτοιο µέθης ποτόν' οὐ νέμεσις γάρ, 

ἀγέρα νωρηθέντα πιδῖγ ἀμέθυστον ἐξρσην. 

4λλ᾽ ὅτε Βάκχος ὄεβ λα µέσῳ. οτήριξεν ἀγῶνι, 

ἴδμονας ὀρχηῦμοῖο καλέσσατο μάρτυρι φώνδ ος οὸχ 

( τις ἀεθλεύσει, κπυμλούµενος ἴδμονν τᾶρσῷ, 

γεκήσας τρογαλοῖο πτοδὺς αρίσιν, οὗτος ἑλέσθω 

καὺ χρύσεον αρητῆθα καὶ ἡδυπότου γύσιν οἴχου" 

ὃς δὲ πτέδου, σφαλεροῖο ποδὸς δεδογηµένος ὁλκῷ, 

ἤσσονα ὃ᾽ ὀρχήσαιτο, καὶ ἧσσογα δῶρα δερέσθὀ.. 

οὐ γὰρ: ἐγὼ πάντεσσιν ὁμοίίος. ἀδλοφόρῳ. δὲ 

ἀνέριν Νώήσαντι χοροΐσυπον ὅβρὸν ἀγῶνα, 

οὗ τρίποδα στίλβυντα, καν οὐ ταχὺν ἵππον ὑπάσσω, 

οὗ δόρυ καὶ «ωρηκα, φόνῷ πεπαλαγαένον ᾿Τιδῶν, 

δίσκον «ἐς Ἰθυκέλευθον ἀκοντιστῆθας  ἐγείρων:.. 

οὐδὲ ποδωκείης τέτατάι δρόμος, οὗ δοθὸς αἰγμὴ 
Μ 

- 

ν. 127. ἀργυρέαις --- λευκαίνετο ἆγκ. οὗ, ϱ.. "ὀρληρἒοις εἆ, αἴι. 
εκ οπιεπᾶ. ΕαΠς. ἹΝοδίτιπι ἀθάῖ Ἠσνήι. ΟνρΗ: ϱ. 702, 

γ. 1298. ἀμπελόεντι καρήνῳ εὐᾷ. Ῥνασίειθα, { Ίος. χείλεας ἄχρου. 

γ. 120. κισσὸς ἕλιξ' χρυσέῳ δὲ π. δαιδάλετο θὰ. ϱν. δαιδόλλετο 

επηθπά, 11 εᾱ. αἷτ, α Ἐα]κ. {. κισσὸς ἑλιχρύσοιο πέριξ δ. κ. 
γ. 196. ἀεθλεύσειε κυκλ. οὔτε. οτποιᾶ. Ραἲκ. 

ν. 150. πέσει θὰ, Ῥν. πέσῃ εἴ. αἩ. οκ. οομῖ, Εαῑῑς, 
ν. 14ο. ὀρχήσοιτο ου ττ. : 

ν. τά1. Ῥγο ἐγὼ Όσοι. ἰεπίαραί ο ο κα 
γ. 142. χορύτυπον εᾱ. ϱν. θηεμά. ας. | 
ν. 145. ἵππον ἱμάσσωδ ο. ϱν. οῦ θος. θιιομά. 
γ. 144. πεπλαγμένον θα. αἲ εοί, ἐμιοᾶ, 

'γ. 145. ΄ δίσχον ὃδ᾽ ἔθυκελ. οὔ λα, ον η ΤΗ 
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΄ οἵ αι / - « / σεν 

τηλεφόρου: Σιαφύλῳ δὲ, καταφθιμένῳ βασιλῆν, 
Ε) ὃ η λ Ψ 9 λ , ον , 
ἄνδρὶ φυλοσκαφύθμῳ;, φιλοπαίγμονα κῶμον ἐγείρω" 

λ ΑΕ « Λε. . / 2 
οὐδὲ παλαισμοδύνή γνιαλκέν δῶρα τιταίνω".. 

{ . [ή . 2) ὼ 3” πω 

οὐ δρομος ἑπποσύγης, οὐκ Ηλιδος εἰσὶν ἀγῶνες, 
ς , 

οὗ δρόμος Οἴνομόου γαμβρυκεόνος" ἡμετέρη γὰρ 

:Φύσσα.,, χορός" ῥαλῤίδες, ἐπισκιρτήματα ιυῤσῶν, 
1 Ἡ ᾽ ν : - κ. , 

χὲΣιρ τροχαλη, αυ σκαρθμος ἕλκά, καὶ γευμά ρονωπου, 

ἄστατα Κιφυμένοιο, καὶ οὐδήεσσα σιωπή, 
/ / ὸ το . / « 

δάκτυλα διγεύουσα καὶ ὀρχήστῆρος ὀπωπήν. ο 
α) | .) , . / / λ » λα 

Τοΐον ἔπος. φαμένου, περόεις. Σειληνὸς «ἀπέστη, 

καὶ τριγέρων βαρύῦονιε Ἰ]άρων ἀνεπήλατο ταρδῷν 
, ᾱ / , .. Ν 

χρύσεον. ἀστράπτολντα, µέγαν αφητῆρα δοκεύων, 
») «{ γι. 5 ς ”” γ. ο 

οὐχ ὅτι χρύδεος ἠεν ὑπέρτερος, ἀλλ ὅτυ μοῦνον 
σή το }« / , π/ 3 

εἶχεν εὐθῥαθάμιγγα παλαίτατον. ὄγκον ἐέρσης 
1/ / νά μ)) / 1 

ἄκρου χείλεος ἄχρις: ἔρως δέ µυν δέος ὀΐνου 
συ , 1 ν ΄ « ’ 

Φῆπε γέον:. πολιὴν δὲ βιήσατο. Βακχιὰς ὀδμή- 
Δ { Ε) ῃ σου [, 3 ον 

καὶ πόδας. ἀμφελέλιζεν, ἕῆς πειρώµεγος ἀλκῆς, 
ν] λ . 1/ , ” ΄ μὴ ῥαρὺ γῆρας ἔπαυσε λελασμένα γυῖα χοβείῃς. 

καὶ φυχὴν Σταφύλοιο γέρων μειλίξατο φωνῇ, 

φηφάλιον. λάσίῷ προχέων ἔπος ἀνθερεωνι 
’ 5 { / 

Εἰμὲ ΙΜάρων, συνάεθλος ἀπενῦ ἠποιο «4υαίου". 
’ . λ ετ ’ ν / η [ή 

δακρυχέειν οὐκ οἶδα: τί δάκρυσι καὶ «ἴιογυσῳ; 
’ ε νο 9. Ἡ ο .. ”ω Δ / πύκλα ποδῶν, ἐμὰ δῶρα ταφηία σῷ παρα τυµβῳ' 

δέξο µε µειδιόωντα". ἸΜάρων οὖν οἱδε µερίμνας, 

γ. 148. φιλοπαίγμονα δώρα αιταίνων εἀῖτι. κής ο ν. ρ6ς εοι- 

τυρίΐ9. Ὃά δῶρα γεραίρω τομίατεῖ, υἱν φαἡἱδίασενεί. 

γ. 156. ὁπωπή οτι. 

γ. 100. Ἐοντί,. μοῦνος. 

γ. 162, ὁδμή εἰ. ρε. οπι. Εα]]κ. 

γ. 164. χοφείη οαᾷ. αἲ εοά. διιθιά. 

γ. 166. νηφαλίων εί, 

γ. 10δ. καὶ αιίε ἄιον. οιπλτ εᾱ. ϱτ. Φαρῥρίεναϊ Εαν, εξ Οα.1 

΄ 

΄ 
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ή .. / , π, 5 

οὗ 7ο0ον οἴδε ἸΜάρων, οὗ πενθάδος ὄγκον ἀγίης" 
ς { ’ [ή ’ 

ἵμερόεις πέλε λάτρις ἄπει ῶήτου «Διονύσου. 
ο -ω / ' / / , 
ἵλαθι σεῖο Ἰάρωνι, καὶ εἰ πίες ὕδατα {ή9ης" 

ι ’ 1 / , ” 

δὺς χάριν, ὄφρα πίοιµι παλαιγεγέος χύσιν οἴνου, 
-- , Ὕ Ἂ / 175 Σειληνὸς δὲ νέης πιέτω γέον οἴνον ὀπωρης. 

Γ ας. ΄ ι / ς/ [ή ’ 

καὶ Σταφύλῳ μετὰ πύτµον, ἅτε ζωοντι, γορεύσω, 
«/ Ν η ) λ β, ΄-- ὅττι χορὺὸν προβέβουλα φιλοκγίσσοιο τραπέζης. 

. ΄ / 1 3 , ΄ 

σοὺ, Στάφυλε, ζωοντι, καὶ οὐ πγείοντι γορεύω, 
ρω ] / / Ν , 

κῶμον ἀνακρούων ἐπιτύμβιον' εἰμὶ δὲ Βάκγου, 
: ’ ’ ” ῃ 18Ο οὗ ὥΦεράπων Φοίβοιο: ποὺ οὐ µάθον αἴλινα µέλπειν, 

ή » [ή σ’ «. , , 3 

οἵα παρὰ Ἀρήτεσσιν ἄναξ ἐλίγαινεν Απόλλων, 
΄ υ / ς {“ς. ο 

δακρυχέων ἐρατεινὸν ᾿τύμνιον: ᾿Ηλιάδων δὲ 
- 3 . ή β΄) { 3 ο υ] 

ξεῖνος ἐγὼ γενόμην, ἀλλότοιος ᾿Πριδανοῖο, 
/ , ο ιά ς σω 

εἰμὺ νόθος ΟΦαέθοντος, ὀλωλότος ἠνιοχῆος " 

185 οὐ Ὑπάρτης ναέτης οὐ πένῶιμον ἄνθος ἀείρω, 
΄ ον , ς σείων ἁθρὰ πέτηλα φιλοκλαύτων ὑακίνθων. 

/ ! , - ’ - Ν {ας 

σήµερον η Μίνωϊ παβήκετος ἴσα δικάζεις, 
}) / 1 ς ’ ον ’ 

εἴτε παὺ ἀνῶεμύεσσαν ἔχεις ἔαὐαμανλυος αὐλῆν, 
3 ’ ο” ./ ς λ ς ΄ 
Ἠλυσίου Λειμῶνος ἐν ἄλσεσιν ἀβρὸς ὀδεύων, 

190 κέκλυῦι σεῖο Ἰήάρωνος: ἐγὼ δέ σοι ἀντὶ κυπέλλων 
- / ’ 9 { 3.’ 2 ζ ἄσπόγδοις στοµάτεσσιν ἐρεύγομαι ἔμφρονα Λοιῤην. 

γ. 172. δὲ πέλω θᾱ. ϱτ. ἵμερ. πέλε εᾱ, αἷι. οκ οπιοιᾶ. Ἐας. οἳ 
σαιτ. 

γ. 175. γεοσπίστου οὐ. ααοᾷ αρποδοῖι Πηκ, πἆ ΟΥΡΗ. Ἠειη. 

Ρ. 117... νεουπεΐστου νεὶ νεοκτίστὀυ Ταἰίκεμῃ. Θεά Οσα, τουῖαβαί 

ΖΣειληνῷ δὲ λίποιµι πιεῖν νέον ο. αὐμιοάαμι Οορειοδθ. ν 6Η5ιι5 

Αρετίε οοτεαρίαθ. Ὑϊάθον πιά Ρεμ αι χεροβµίθοε δο ρίγα, ν 

Ἠεγιιαητάς. 

ν. 182. ερατεινὸς εᾱ. ϱν. ομιθιά. Εαὶῑς. 

γ. 18. ἀείρων εἀ τι. 

γ. 186. σείων ἁρρὺ πέτειρα φ. ο. Ρν. θιιειά. Εαῑκ. εἰ Όμαι, 

γ. 187. εἰ 24, Εαῑῑ. οοπὶοςί... 

-- | Ό ἆ 
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ΝΟΝΝΟΤ 

ω { , » ι 

ἵλαθι σεῖο ἸΜαρωνι' δίδου δέ µου οἴνόπα γίκην; 
Ἡ λ ο τάς 

φίκην πασιµέλουσαν"' ἐγὼ δέ σοι υψόθι τύμβου 
/ ο { 

σπείσω ἐμῶν Ἰρυσέων πρωτάγρια καλὰ κυπέλλων, 

ἄρχόμενος κρητῆρος ἐμῆς µετ ἀέθλια νίκης. 
Ε] / ς / .. ρω ὝΏς εἰπὼν, ἐχόρευε ἸΙάρων ἑλικώδεῖ ταρσῷ, 

-. - /{ 1 μ. 

δεξιὸν ἐκ λαιοῖο µετήλυδα ταρσὸν ἀμείῥων, 
εἰ] ... λ ’ 

σιγὴν ποικιλμυῦον ὀναυδέί χειρὶ χαράσσων : 
5 ῃ / τον 

ὀφθαλμοὺς δ᾽ ἐλέλιζεν ἄλημονας, εἰκόνα μύύων, 
/ ς Ν / 

νεύματι τεχνήεντι γοήµονα ῥυῦμὸν ὑφαίνων : 
! μ ς 

καὶ κεφαλὴν ἐτίνασσε, καὶ ήθελε ῥόστρυχα σείείν, 
/{ ων εἰ μὴ γυμνὰ μέτωπα λιπότριχος εἶχε καρήνου. 

3ο λ - / Γ / 3 

οὐδὲ μὲν; οἷα γέρων, Γιτήνιον αἷμα κοµίζων, 
., ’ ΄ 5 { 

ἔγραφε φωνήεντι τύπῳ Τιτηνίδα φύτλην" 
ή ” Ν / Π οὗ Κρόνον, ἠὲ Φάνητα παλαίτερον’ οὐδὲ γεγέθλην 

/ οω ς /΄ ΓΗ 

Ἠελίου Τιτῆνος, ὁμόχρονον ἡλικι κόσμῳ : 

ἀλλὰ λιπὼν Σύμπαντα, καὶ ἀστραίης χύσιν ὕλ ἀλλὰ Λλιπὼν ξύμπαντα, τραίης χύσιν ὕλης, 

οἴνοχόον Κρονίδαο σοφῇ ποίκιλλε σιωπῇ, 
΄ / λ 1/ 

Ζηνὶ δέπας ταγύοντα, καὶ ἀθανάτων γορὸν ἄλλων 

αἰὲν ἐπασουτέροισιν ἐὐφραίνοντα κυπέ-λοις, 

ἢ ζαθέην προχέοντα καιὰ κρητῆρος ἐέρσην, 
α ’ μας - , η / 3. η η ὁ «ᾶ 

ἦν δέ οἳ ἁρμονίη γλυκερὸν ποτόν' ἀλλὰ καὶ αὐτὴν 
Π Ε) / / , ε/ 

νέκταρ ἀρυομένην ὠρχήσατο ποαρθένον ᾿Πρην. 
ον / ν δ᾽ ε Τ. (ὃ χάκδα. ι 
ἐς Σατύρους ὃ᾽ ὅρύων 1ανημήδεος ἔγοαφε μορφγὴν 

ΐ Ε) [ή ν.ς ” ’ / ω 

χερσὺν ἀφωνήτοισι" Καὶ ὁππότε δέρκετο Βόάκχᾶς, 

Ἔβην Ἰρυσοπέδιλον ἐχέφρογι δείκνυε σιγῇ. 

Τοῖα ἸΜάρων ἐχάρασσε, πολύτροπα δάκτυλα πάλλων 

γ. 104. καλλὰ εᾱ. Ῥγ. επιθιά., αἷῖς. 

γ. 105. μετὰ ἔθλια εᾱ. ϱτ. α΄ εοᾶ. ειπθιμᾶ, 
ν. 297. Ψειρα χύσιν ἕλης 5ιιδρεεῖα εί, 
γ. 208. ποίκιλε εᾱ. ϱτ. επιθιά. ἵπ αἰί. 

γ. 32132. ἀμβροσίη γλυκ. ἰεπῖαραϊ Όυα. Ἀ1ε]ο. 
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ἃ ΙΓ α.] [ή ᾿ ϕ φ , 5 ( / 

καὺ ποδὺς ευρυύμοιο σοφην ἀγεσείρασεν ὁρκήν, δν λὸ 
| 

ἄστωθέος πελέσας πολυκαιιπέα µέτρα χορείης. . 

900 ἵστατο δὲ τροµέων, δεδοκηµένος ὄμματι λοξῷ, 
’ 3 1 κά ο 8 

τίς τίνα γικήσειε», τίς εἰς ἑον οἴκον ἑκάνοι, 
ο λ μ / ω ο μείζονα καὶ πληΘοντα µέθης κρητῆθα κοµίζων. 

{ [ό α » 

Σειληνὸς ὃ᾽ ἐχόρευε' πολυστβέπτοιο δὲ τέχνης 

σύμβολα τεχνῄεντι κατέγραφε σιγαλέη χείρ. 
/ αἳ α σωο ΄ «/ 

9095 καὶ παλάµαις τότε τοῖος ἐενὴν τύπος" ὥς ποτε πολλή 

| υἱέν Ἀυρήνης ἔρις ἔμπεσε καὶ «4ιονύσῳ 
ἔ κ΄ . 

. ν / / ὰ κό, 5 ; , 
ἀμφὺ πότου" µάκαρες δὲ συνηϊον: οὔ τότε πυγµή, 

οὗ δρόμος, οὐ τὀτε δίσκος ἀέθλια: παιδὶ δὲ Φοίβου 

ὄργανα κεῖτο κύπελλα, μεμηλύτα καὶ «{ιογύσῳ, 
, ω αἱ ὶ . { ο 

950 καὶ δίδυμοι κρητῆθες, Ὁ μὲν χθοχίου γύσιν οἴνου, 

ὃς δὲ φέρων γέα δῶρα φιλοπτόρθοιο µελίσσης. 
, ιά ν / , 

καὶ Κρολίδης ἐκαῦητο δικαςπόλος: ἀδλοφόροις δὲ 
. / ’ , 

ἀβρὸς ἀγὼν τετάνυστο µελισταγέος περὶ γίκης. 
5, ες « ῃ κα» 
ὄργανα κεῖτο κύπελλα: καὶ, ὡς χθυσόπτερος {ριῆς, 

3 χι αμ δι 5] / 3 ῃ α 

9605 αὐτὸς Έρως ἑρύεις ἐναγώνιος εἰς μέσον ἔστη, 
ω ἀ ι ὰ , χειρὺ μι καὶ κισοῦν ἔχων καὶ Φαλλὸν ἑλαίης, 

’ ] / ΔΝ ΄ 

Ῥόάκχῳ κίσσινον ἄνθος, ρισιαίῳ δὲ προτείνων 
. , 9 / 1 

στέµµασι ΙΠισαίοισιν ἑοικότα «ὢαλλὸν ἐλαιης, 

ΤΙαλλάδος ἁγνὺν ἄγαλμα. µμελικρήτῳ δὲ κυπέλλῳ 

” ν. 325, Τοῖος ἐνὶ τύπος ὥετο πολλῇ αᾱ. Ῥγ. τοῖος ἐνῆν κτύπος, 
ᾧ ἔπι πολλὴ οᾱ. 4. οκ επιομᾶ. Εκ, Εοτίαςςο ᾖουεῦαιι ἔην κτὺ-- 
πος: ὥς ποτε οἱο. ὥς ποτε Ίωια Π]ούσπι. 

γ. 327. οὔ ποτε πυγµή θάίιι. οὖδέ τε γε] οὗ τότε Βἰοάοπι. 
γ. 350. Ἰρογίου εἀ. ϱν. επιθμά. Ἐας, 

γ. 230. αὐτὸς Ἔρως: ερόεις δ᾽ ἐναγ. εα1ῖ. 

ν. 306. καὶ μισοὸν ἐχ. κ. ὣαλὸν ελ. «ἆ. ρε. θιποπά. Ἐαῑκ. οεά , 
Ἠιβιιδίί 4ισσὸν ἵπ θἆ. αἰί. 

γ. 207. Αρειοταίῳ οὐ. οτπειιά, Εαὶις, 
ν. 308. Φαλὸν ελ. εἡ, Ρε, φπιειά, ἵπ ο, αἲι. 

Ὦ ἀ 3 
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οὐ πρῶτος ᾿4οιστᾶῖος περάσας ὠδῖγα µελίσσης, 

ο45 

220 

256 

38ο 

, ον Δ Δ π/ ο 

ὤρεγεν ἀανάτοισι σοφὸν ποτὸν, ἄλλον ἀπ᾿ ἄλλου 
. , απ / ι ος 

εὐφραίνων, καὶ ἔγειμε δέπας στοιγηδὸν ἑκάστῳ. 
αν λ .) ’ ο / 3 

τοῖσι μὲν ἀρχομένοισιν ἐὐύῥαθάμιγγος εέρσης, 
στ ’ ιο ..) 3 39 / 2 δὲ 8 όλ 

ὀξύτατος κύρος ἔσκεν' ἀρυομέτων δὲ κυπέλλων, 
.) ΄ Ὑ ἡ ’ 

τὸ τρίτον ἠργήσαντο, καὶ οὐχ ἥψαντο τετάρτου, 
ἃ / ., Ν / πο Π 4 

καὶ μέλιτος μέμψαντο ταχὺν κύρον" ἠδυπότου δὲ 
ες ’ / 3 Δ ο” Ε) ’ 

αβοοχίτων «4ιῶγυσος απο κρητῆρος ἀφύσσωγ, 
΄ / 1/ ΄.. ο 

ποήφισε δισσὰ κύπελλα, καὶ ὤνεγε δίζυγυ παλμῷ 
Δ ω , μ , ν/ / ὁ 

τὸ πρῶτον Κροχίδη, τὸ δὲ δεύτερον ὠπασεν Ηρη΄ 
Ν .] νΝ, 

4 πλ) , πατροκασιγγήτῳ τρίτατον δέπας, Ενγοσιγαίῳ. 

ἑξείης ὃ᾽ ἅμα πᾶσι Φεοῖς καὶ Ζηνὶ τοκ]ϊ 
/ «ΤΕΕ ὁπ ζ { Δ [ή [ 

τερποµένοις ἐκέρασσε" κατηφιόωντι δὲ μούνῳ 
/ , [ή 

µειδιόων ἐτίταινε δέπας ζηλήμονι Φοίῤῳ. 
εν Δ ΄ ’ , .. οἳ δὲ πολυσπερέεσσι }ό0Υ Φέλγοντο κυπέήλλοι». 

/ [ή ον λ ΄ 6 διφαλέοι ὃ” ἔτι μᾶλλον ἄεὶ γίνοντο πιόντες, 
υ 4 σ/ / Δ .) 4 αρ λλ καὶ πάλιν Ίτεον ἄλλο. καὶ οὐ κόρος ἔσκε κυπέλλων. 

3 ; ιά , Δ ’ 

ἀθανατοι ὃ᾽ ὀλύλιξαν" ἐπετρέψαντο δὲ δάχχῳ 
ων β 5 ΄ , ... / 

οἴνάδος ηδυπύτοιο φέρειν πρεσβηῖα γίκης. 
κ . θυύ αλ ὁ Ἔ, 9 «ν ασ λα. ο ο .α 
αἱ µεθυων, ἀκίχητος Έρως, ὀχετηγος αγώνος, 

σω / , .) / κισσῷ ῥοτρυύεντι κοµην ἔστεψε «{υαίου. 
ρω σω ’ ΄ Ἡ 5 

Τοῦτο σοφῇ παλάμη κερόεις Σειληνὸς υφαίνων, 

δεξιτερὴν μὲν ἔπαυσε" πολυσκάρύμῳ δὲ πεδίλῳ 

ν. 247. ἄρύσσων οᾱ. Ῥτ. οιιθπᾶ. Ες, 
γ. 361. Ἔουτ. Φεοῖς, ὡς Ζηνὶ τ. ρτορίει ν. 249. 

γ. 202. τερπομένης εκ, οὔ]ῖ, ἸΠεεανα θμιειιᾶ. ΕΙ. ἡΤον κατη- 
πιόωντι νι]ρο. 

γ. 200. μᾶλλον Οεισινοντο π. θὐ. ϱὲ. ἀεὶ σίνοιτο θᾱ. αἰ. οκ 
επιεηά, Έα. 

ν. 200. Ίτεεν ἄλλο κ᾿ οὐ κόρον ἔσχε κυπ. εἰ. ϱν. ἵπαια καὶ οὗ 
εππεµά, {π ο. αι. ρον Εοα]ῖς, 

γ. 307. δὲ Ῥάκχαι εἰ. µε. καὶ Βάκχαι εᾱ. αἲι. 
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ἐκ γθονὸς ᾖώρητο, καὶ ἠέρι πέµπεν ὁπωπής, 

π] μὲν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ὁμόδυγα ταρσὰ συνάπιων, 

πῇ δὲ διαξεύξας;, ἑτεραλκέί πάλλετο τέχνη" 

ἄλλοτε πουλυέλικτος ὑπὲρ δαπέδοιο χορεύων, 

ὀρθὸς ἐπὶ πτέρναις ἑλικώδεί σείετο παῤμῷ 

δεξιτερῷ ὃδ᾽ ἄγναμπτος ἐπεστηρίζετο ταροῷ, 

δάκτυλον ἄκρον ἔχων ἑτέρου ποδὸς;. ἢ γόνυ κάμψας 

συαφερταῖς παλάμησιν, ἢ ἐκταδίην. πτύχα μηρῶν, . 

Σειληνὸς βαρύγουνος, ἔχων πυδὸς ὄρθιον ὀρμήν" 

καὶ πύδα Λλαιὸν ἄειρεν ἐπὺ πλευραῖο καὶ ὤμου, 

κουφίζων. ἑλικηδόν : ̓ὀπισθοτόνῳ δ᾽ ὑπὸ τέχνη 

πομπύλον ᾖώρησεν ἐπ᾽ αὐχένι ταρσὸν ἑλίξας. 

καὶ ῥαλίῃ στροφάλώγι παλιγνόστθιθ Ἰορείῆς 
«/ .] , 9. / 7 Μά / 

ὕπτιος αὐτοέλικτος ἐκάμπτετο κυκλάδι τέχνη, 

πεπταμέγην ἐπύκυρτον ἐς ἠέρα αστέρα φαίνων, 

τὴν αὐτὴν στεφανηδον ἄτέρμονα νύσδαν ἀμείβων' 

καὺ κεφαλὴ πεφόρητο παρῄορος , οἷά περ αἰεὶ 

ἁπτομένη δαπέδοιο., καὺ οὐ ψαύουσά κογίης. 

καὶ ποδὶ λαχνήεητι πέδον Σειληνὺς ἑλίσδων, 

ἄστατος ἔνθα καὶ ἔνφά ποδῶν βακχεύετο παλμῷ. 

καὶ τότε γούνατα. πάμνε΄ ᾿τινασσοµένου δὲ καρήνου, 

ὕπτιος αὐτοκύλιστος ἐπωλίσθησεν ἀρούρη" 

καὶ ποταμὸς μορφοῦτο" δέµας δέ οἱ ἔβλυεν ὕδωρ 

χεύμασιν αὐτομάτοισιν ' μθρημένονι δὲ θεενρναην 
' ; , ο την) 

γ. 2605. Πώρητο εδ. 

γ. 2607. ἐπὶ στἐρ)οίς οτε, 

γ. 3608. Φαρσῷ εἀττι, 

γ. 272. ἄειρεν ἄπὸ πλ. οὔτ, 
γ. 274. Πώρησεν ναῖδο. 
γ. 3270. παρῄορος νι]ςο. 
ν. 38ι. Ἐοτι. Σειληνὸς με ών γεῖ ἐρέσσων, γε] πόδα λαχνῄεντα 

πέδῳ Σ. ἑλίσσων. 
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εἰς προχοην. ἐπίκυρτον ἐκυμαίχογτο περαῖαι, 
ς { ρω , ς ΄ 

καὶ ῥόθιον κορυφοῦτο. κυκωµενον υψικάρηνον, 
3 / ’ { 

καὶ ῥυθὸς ἰχθυόεις ψαμάῦῳ κοιλαίκετο γαστήρ: 

99ο Σειληνοῦ δὲ χυὺέγτος, ἀμ νι χαίτη 

εἰς δούον μα λωσέλεσεον ὑπὲρ ποταμοῖο δὲ γείτων. 

ὀξυτενῆς σύριζε, δόγαξ. δεδογηµένος αὖθαις 

αὐτοφυής. λυκερὴν δὲ Ἰάρων ἐνεδύσαιο γίκην͵, 

ἀγκας ἔχωνι κρητῆρα, βεβυσμένον ἡδέος οἴχου: 
- ΄ ᾳ οω ὰ , η η -- ά 

206 Σειληλοῦ «δὲ. χυΦέντος ἀέθλιον οἷά τε λοιβήν, 
.] ΄ ο ) ς Π 

ἀργύρεον «βρηιῆθα λαβὼν, ἔθῥεψε ῥεέθροις, 
Ἶ 3 / / .” 

καὶ προχοὰς ἐμέψυσσε. χοροπφεκέος ποταμοῖο, 
-ω α ν πο 5 χὰ ς / τ 

χωρος οὔεν Μρητῆρος ἐπώνυμος: ἠδυπάτου δὲ 
ο οω . ι ποια, σι 

Σε ἠνοῦ κε) ἀβρντος  ἀκούεται εὐίον ὕδωρ. 

ὄοο καΐ τινα µυῦον΄ ἔεξε. Μάρων ποταμηϊδι πηγῇ 
.’ . ἃ / λ χ ’ 

Οὐ .σε ἸΠάρων Σειληνὲ, βιάζεται" εἰφ σὲ δὲ ῥίψω 
κ! 3 « 1 3 { οἴνον. έρευΠπόωχτα, καὶ οἰγοδόκον. σε καλέσσω. 
ο. , κι ὁ, Π , / 

δέξο, µέθης ἀκόρητε, σεὸν.μέῦν':. δέχνυσο Ἠόκχου 
3 ’ ο . , ΄ 

ἄργύτεον αρητῆρα. κἀὺ ἔσσεαι ὀργυροδίνης. 
ςΛ δν 2. Ἶ ος] ο [ιά 

505 εἶλιπόδη Σειληνὲ, καὶ ἔγ- πφοχοῄσι. χορευείς) 

σεῖο ποδων στουφάλω” αἱ ἓν' ρού: λά ὤΝ σεροφόλιγγα καὶ ἓν ῥοῦίοισι φυλάσσεις, 
πβ). ες ο. / π ὰ Π 

εἰςέτι χωμάζεις ὁιερὸν τύπου: ἀλλὰ οὐ Φάμχαις 

---- ὭὩὭ'Ὃ'ὋεᾱὣὉ----- ς 

εἴἵ 5εᾳ. κωµάζοις 1θβαμά μη, 

συσου») νττ τος οοναπο 
γ. 2090µ. ἀνθέντος ἀμειβομέναι πέλαι χ. κ 95. Λι θέντος άμει- 

ῥομένη πέλε χ. εᾱ, αἷι. εκ επιομὰ. Ἐαϊς. 

γ. 902: σὐριξε ο ιψο νους ώ τν 
ν. 2035. ΙΜάρων εδύσατο ν. οἳ. ϱτ, Νοδίταπι ἀεάῑι Εακ. Θεά {- 

δοῦ/ρομά, εκτήσατο ν. 

γ. 205. οἷά τε µοοφἠήν οὐ ζι. ομιριμὰ. θα, 
ν. ὅοο. ἔλεγξε 3, θι]ήτ. οἵπ. Ίαια ΒΠοάσια. 

ν. 502. καλέσω οἆ. ϱτ. οιιεμά, Εαῑκ, 

ν. 505. δέχνυσο Βάνχη εἀῖι. ια. ἵαμα ἨἈλοάοπι, 

ν. 9ο6. φυλάσσοις οὐ]. αιιοά οἱ δω εδὶ, Υ, Ἀπίοο, χορεύοις 

ης 

ν. 5ο7. σὺ οπηιτ οἳ, ρε. ευρρ]θν. Ἐακ. αυ] εἰ κωμάζοις ιο” 
Ροριήτ. 
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./, 3 { { ἵλαδι, καὶ Σατύροισε, καὺ οἰνοπότησιν ὀπωρῆς 
ο { ο 

Σειληνούς τε φύλασσε, τεῆς βλάστημα γενέθληρ᾽ 
ϕ { / διο ἀκροπότη δὲ ήάρωνι χαρίζεο" μηδέ σε νίκηο 

ζήλον ὑποκλέπτοντα καὺ ἓν ποταμοῖσι φοήσω. 

ὕδασι μᾶλλον ἄεξε ἸΜαρωνίδος οἴνον ὀπωώρης" 
, λ α] -” ο , εκ / 

:ἐἔσσο καὺ ἐν ποταμοῖσιν οµοφρογέων: 4ιονύσῳ. 

νήπιε, τίς σε δίδαξεν, ἀρειοτέροισιν. ἐρίζεω; 

515 Σειληνὺς πάλιν ἄλλος, ὑπέρβιον αὐλὸν ἀμείῤων, 

αὐγέτα. γαῦρον ἄειρε, καὶ εἰς ἔριν ἠλυθε Φοίῤῳ' 
9 πε νι ξ / Δ μ, .. { 

ἀλλά ἕ γυµνωσας Λλασίου χροὺς, ἐἔρνεῖ. δῆσας, 
ωρ 3 λ . Λ ς [ή υ η ἔμπνουφ ἀσκὸν ἐθηκε" καὶ ὑψόθι πολλάκν. δένδρου 
3 ο / / / 1 οκ 
ἐνδόμυχος κόλπωσε τύπον μιμηλὸς ἄήτης, 

530 οἷα πάλιν µέλποντος ἄσιγήτοιο νομῖος. 
Β] / / 

κάζ μυ ἐπρικτείρων, μουφώσατο 4ελφὺς Απόλλων, 

καὶ ποιαμὸν ποίησεν ὁμοίίον. εἰςέτι κείνου 
π ο /2 Ε] / Σειληινοῦ Λλασίοιο φατίζεται ἀγκύλον Όδωρ, 

; ο 

καὶ κτύπον ἠνεμόφοιτον ἐρεύγεται, οἷά περ αἰεὺ 
΄ 595 ἀγτιτύποις δονάκεσσι µελιζομένου «4{ιονύσῳ. 

. ω /{ 

καὶ σὺ δέµας µετάµειψας , ἀρείονι γεῖκος ἀνάψας, 
στ ωω ’ ... 3 η) ” Σειληνῷ προτέρῳ παγομοίΐος. ἀλλὰ σὺ νύμφην 

/ Ε) { ) { ΄ 

µηκέτι µαστεύσειας ἀσάμβαλον ἠθαδα «Ῥάκχην, 
[ή ε] ΄ 

Ῥάκχην λυσιέθειραν ὀρειάδα:. λυσικόμων γὰρ 
Τ. ονίβ / .. , ῃ 35ο Νηϊάδων ἀπέλεθρος ἐὐφραίνοι σε γενέθλη- 

ν. 5ο8. οἰνοπότῃσιν ὀπώρῃς ϱἆ. Ργ. 
γ. Όιο. ἀκροπόθι αἁ, ϱὲ, θπιοπᾶ. Γαἰ]κ. 

Υ. 515. ἄλλον οι. πάλαι ἄλλος ὑπέρβιος αΠετι Ομ. αἳ ὑπέρ- 

βιος {. οδι ναγυῃ. 

ν. 522, αμθοτροπόαπι νἰάθίαν εἴ Υ΄ ἔτι Ἠειπιαῃ, 

γ. 020. µελιζομένου 4ιογύσου εἀίῖ. Θπι. Ἠενπιαμμς. 

ν. 528. Βάκχον εᾱ. µε. ειιεπά, Τα]κ, Ῥάκχου οομῇ. ΒΠΟάοΙΗ, 
Υ. 05ο. Πληϊάδων --- εὐφραίνει -- γενέθλην εἁ. Ρο. Όπυπι γε- 

νέθλη επιεμὰ. α Εαίς. ἵα ο. αἲι. 
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’ ιά - ή) ὃ Δ , 

µηκέτι μαστεύσης ὀφιώδεα δεσμά «1ναίου, 
5) ῃ / αν - ο αν 

ἐγχέλυας µεθέπων, σκολιην ὠδῖνα ῥεέδρων : 
2 , 3 { / 

καὶ στικταῖς φολίδεσσιν ἀρηρότες ἀντὺ δρακόντων 
’ ς , 3 {ς. ο νὰ 

ιχύυες υμετέροισι» ἐφερπυζουσι ῥεέθροις. 
Γ λ Φ. ; ΄ 

655 εἰ δὲ σὺ βοτρυθεντος ἐνοσφίσθης «4ιονύσου, 
πω 5 ἷ λ { / 

μᾶλλον ἐπολβίζω σε" «σὺ γὰρ καὶ βότρυν ἀέξεις" 
’ , αλό - μέ ο. σω « ’ τί πλέον ἠΘελες αλλο, τεῶν Θρεπτῖῆρα ῥοάων 
πω / « 1 ΄ ε/ σο / 

Ζἤνα φέβων., μετὰ Βάκχον, ὅλης γενετῆρα γενέθλης ; 

ἀντὶ τεὼν 'Σατύρων, ποιαμῶν στίχες' ἀντὶ δὲ ληνοῦ, 
ο ρω ο. Δ [ιά [ή 

540 α2κεανοῦ κελάδοντος ὑπὲρ χώτοιο χορεύεις. 
” ο η κ 5 {9 5] / ἀ 

είκελον εἴδος ἔχεις καὶ ἐν ὕδασιν: οὐ γέµεσις δὲ 

Σειληνὸν, κομό 7ουκραί ’ --ειΛηόν, Σομοωντα ϱροοχκραίροισι µετωποις, 
, . . ; ταυρείην κερὀεσσαν ἔχειν ποταμηΐδα ποοφήν. 

τὰ υ ῤ ΄ ΄ 

Εἶπε. Μάρων: καὶ πάντες ἐθάμβεον, ἀγκύλον ὕδωρ 
ο ω { : 9άδ Σειληνοῦ ζαχύτοιο κυβιστητῆρος ἰδόντες, 

ἰσοφυὲς µίµηµμα πολυγράµπτου ποταμοῖα, 

ν. δι. μαστεύσεις οὐ 11. 

ν. 220. στιµτοῖς οῖιί. 6µ1, {αι Ἠλοάομι. 

γ. 206. ἄέξοις ε͵τττ. 

γ. 41. ἵκελον οι. 

ν. 540. ποταμηΐδα φωνήν εἡ. ϱε. επιενά. Το]. 

γ. 540, κυβιστητηρες εᾱ. ϱτ. ειιομὰ, Γακ. 



ΝΟΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΠΟΛΙΤΟΥ 

ο ο ο ο ΗΝ 

Ἐ, 



" ΟΤΙΚΗΠΟΠ κόπο που) ο Ἱ 



Νον νο Ὁ ] 

ΡΑΟΜΦΑΕΜΑΦ ΙΝΝ, 
ῳ 

Τ ιά τ Πἡ [ 

«Πύτο δ ἂγών. Σάτυροι δὲ συν εὐθύρσῳ  4{ιογύσῳ 
/ -” ΄"--. , Ῥότρνος ἀφτειοῖσιν ἐναυλίζοντο μελάθροις. 
- ] / 3 [ή τν) π Β τυῖσι δὲ δαινυµέγοις ἐπεκώμασαν οἴνάδες ὧραν 
μμ αι τ { νι. αοὰλ ν / 

καὶ ἀτύπος ἡν τυπάνων ἐπιδόρπιος: ὀξὺ δὲ σύρῳξ 

6 ὄμφιλαφὴς ἐλίγαινεν" ἀἄρυόμενοι δὲ πυπέλλοις 

οἴνοχόου μογέεσκὀν ἀλωφήτῳ παρὰ δείπγῳ" 
1 ἄν 3 ΎὙ { 

καὺ πλέον αἰτίζεσκον ὀπάονας οἴνον ἄφύσσειν 
/ , 5] / 

δαιτυμόγες σαίΐνοντες' ἀπγεσκίρτησε δὲ Ῥάπχη, 
’ [ή 

κύμβαλα δινεύουσα": φιλοσκάρῦµοιο δὲ κούρης 
./ 3 / 3 , ΄ σσ} 

10ο ἄπλοκυς ἀκρήδεπνος ἐδείετο: βόστρυχος. αὗραις: 
» α / Γαλ, . Καὶ Φεὺς ἀμπελόεις, καλέσαςᾳ Ἐταφύλοιο γυναῖκα, 

3 ὰ 3 { 3 / 2/ , λ Ἱ 

αὐγμὸν ἀποσμήξας, ἐπεκόσμεεν οἴνοπι πέπλῳ. 
’ ΄ 4 

καὶ Πίθον εὐρυγένειον ὅλον ῥυπόωντα καῦήρας, 

ἄργεννῷ παλίγορσος ἀγεχλαίνωσε χιτῶνι, 

γ. 1. λῦτο ο, | 

ν. 5. οἰνάδες ὡὦραι, ἆθ ἴθπιρονα Ῥίροπαϊ, πθδοίο Απ 58ΗΙΙΠΙ δὲ[, 

Έοτι. φογῖροί οἰνάδες αὖραι. ἳ 
ν. 4. τυµπάνων ει]. ρε. Νοδίταπι ϱδῖ ἵπ εἰ, αἷι. 'Βὰο ἰαπι Ἠ]ιο- 

άομιαλι1ς. : «9 

ν. ὁ. Ῥοτι. ἀρνομἒγνοις δὲ κυπ. 



{28 

χα 

20 

935 

2ο 

25 

νο Νο. 

ῥέψας πένθιµα πέπλα, χυτῇ πεπαλαγµένα τέφρῃ, 
πες 3 σ ΄ ια , ; 

οὐκέτι ὃδ᾽, αὐτοχύτοισι παρήϊία δάκρυσι δευω», 
/ «. / Δ δν 

Ῥύτρυς ἀγνεστενάχιζε" «{ιωνύσῳ δὲ πινῆσας, 
οήνν ά 3 / λ 

φωριαμοὺς ὠϊξε Φυώδεας" οἰγομένων δὲ 
Χ /΄ / ε] Δ / 

μαρμαρυγὴ σελάγιζε πολυγλήνων ἀπὺ πέπλων. 
αυ ε ΄ ”., λ ο 

χεῖθεν ἑλὼν, Σταφύλου βασιλήία φαιδρὰ τοκῆος 
; ΄ , ιά ’ 

δύσατο πορφυρέῳ πεπαλαγµένα φάρεα κόχλῳ, 
Ν η, 8 Γ΄ . ’ καὶ Φαλίης΄ Ψαύόντυ συνειλαπίναζε {υαίῳ. 

ο λ' / ση / 3 ; 

Γοῖσι δὲ τερπομένοισιν ἀγέδραμεν Έσπερος ἄστηρ, 
»” 3 / / 3 / φέγγος ἀναστείλως χοροτερπέος ᾿Πριγενείης. 

π ’ ν / / .) αλου 

δαιτυµύνων δὲ φάλαγγες ἀμοιβάδες ἔνδονεν αυλῆς 
- ο , , 

ὕπχου δῶρον, ἕλοντο . ῥαῦύσερώτων ἐπὲ Λέκτρων. 
ι ῃ ὠ/ / ”,. - / 5) ΄ 

μαὺ Πίος «γχν Πάρωνος ἀνηίεν εἰς µίαν ευνην, 
, 1; ν .) ΄ .. 

φεκταρέης. εὔοδμον ἀναβλυζων πόμα ληνοῦ, 
9 Ρα 3 ϱ , - ” ς ’ η. ΄ 

ἄλλήλους ὃ) ἐμέῦυσσαν, ἔσην πέµποντες ἀὐτμην, 
, / δε , , 

πάγχυχον... Ἐὐπειάλη δε, τιδηνήτειρα «4υαίου, 
ο ΄ ν .. Δ ’ 

δαλὸν ἀναψαμένη καὶ Βύερυῦ καὶ «4ιογύσῳ, 
Β ’ ς σα 3 ΄ 

δισοὴν ἀμφοτέροις ἁλιπόρφυρον ἔντυεν εὐνῆν. 
” Ε) ’ πι / ΄ ’ γείτονι ὃ᾽. ἐν Φαλάμῳ, Σωεύρων δίχα, νόσφι «4ναίου, 

’ Αα Αα, ΄ 3 { ἀμφίπολοι στορέσανιο λέχος χρύσειον ἀνάσση-. 
ιά 3 α, α/-γ-ν ” ΄ 

Ῥόκχῳ ὃ ηλδεν ὄνειρος, Έοις, πολέμοιο τιῦητη, 
«/ Από ; ’ 
ἅρμασι μιμηλοῖσιν ἐφεδρήσσουσα λεόντων, 

ε ’ νω γ) ’ ΄ 

Ῥείης εἶδος ἔχουσα , φιλοκροτάλόοιο Φεαίνης " 
Λ Γρ ς ’ 3 ’ Δ , 4 

καὶ ὤοβος Πνιόχευεν ὀγειρείων ζυγὰ δίφρω», 

ν. 1ῦ. πεπλαγµένα εᾱ. ϱτ. οµιειίαγ. Ταἰξ. 

γ. 18. οἰνομένων 64. ῥΥ, αὐ οοᾱ. εμιειά, 

γ. 51. πεπλαγµένα εἰ. ϱν. επιενά. Εαἰκ. 

ν. 26. δῶρον ἔχογτο ϱᾱ, Ρε. ειιθμ. Γα]]ς. 

γ. 28. γεκτιξέην οτί, 

γ. 20, ἀλλήλούς τ' εμέ. οὐμε. 
αι. ἀναψαμένην εᾱ. ϱτ. επιεπᾶ. Εαῖκ. 

δ. πτολέμοιο νι]σο. 
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65 

θο 

4ΙΟΝΥΣΙΑΚΙΩΝ Κ. ΧΧ. 499 
5 ; . τα, ' / 3/ 4 
ἀντιτύποις µελέεσσι νόθος μορφούμενος "άττις. 

᾽ ’ ολ ευ. 5 λ , 3 ον. 

καὶ Όροον ὀξὺν ἔχων, απαλὀχροος ἄρσεγι μορφῇ, 
, Γε. [ή 9 

ἠνίοχον Κυβέλης ἀπεμάδατο Φηλεϊ φωνῇ 
οκ ς ” Γ 
Ῥάκχου ὃ᾽ ὑπναλέοιο παρεστηυῖα παρηνῳ, 

π.δ ῃ απο 4 ή ον 
φοιτὰς Ἴγρις νεµέσήσε, καὶ ἐγρεμοθῳ φάτο φωνῇ" 

Δ 

Ὕπγωεις, 4ιόγύσε Φεηγεγές" εἰς ἐνοπὴν δὲ 
/ ο 4ηριάδης καλέει σε" καὶ ἐνθάδε πῶμον ἐγείρεις. 

τ / Ες ’ 

μητρυιὴ ὃ᾽, ὀρόωσα τεὴν φύξηλιν Ἰνυω, 
/ / Δ ς «͵ Ἴρη κερτοµέει σε" σὺ δὲ στρατὸν εἰς χορον ἕλκεις. 

3 : ” ’ εΙ[«. / αἰδέομαι Ἀρογίωνι φανηµεγαι:' ἄζομαι φρην, 
ε/ο. 3 { ε/ η { γης. 5ς / ὄζομαι ἀθανότους, ὅτι μὴ κάµες ἄξια “Ρείης. 

ιά Γη σο ο» 

Τιτήνγων ὃ) ὀλετῆρα, προασπιστῆρα τοκῇῆος, 
ν / σω λ 3/ / 

αὐγένα γαῦρον ἔχοντα κατ οὐρανὺν, «Ἴρεα φεύγω, 
Ξ ε Ω.) / 
ἀσπίδα πουφίζοντα διάβροχον ἠδάδι λύδρῳ" 

ο’ ») ή ρω καὶ γνωτῆν σέο' μᾶλλον, ἀριστογύχοιο τοκ]ος 
σα ο Γι ιά 

αὐτοτελὴ γονόεντος ἀμήτορα παῖδα κορήνοῦ, 
/ , Δ 

ΤΙαλλάδα δειµαίνω κορυθαίολον, ὅττι καὶ αὐτὴ 
/ Ε] Π) Π σο [4 

µέμφεται ἄρσενα Ἠάκχον ἀεργέα ο Ίλις 4θήνη" 
” δέ} / ΄ 4 .] [ο 

εἰκαῦεν αἰγίδι «Φύρσος, ἐπεί ποτε ΤΙαλλάς ἀγήνωρ 
, / 1. { 

αἰγίδα κουφίζουσα πύλας ἔστεψεν Ολύμπου, 
{ ιά .) / 

Τιτήνὼν σκεδάσασα «Φυελλήεσσαν ἐγυώ, 
΄ ο ’ ἀὰ σθο [ή 

πατρῴου ὃ) ἐγέραιρε σοφῆν ὠδίγα καρήνου" 

καὶ σὺ «4ιὸς γονόεσσαν ἐπαισχύνεις πτύχα μηροῦν 

ἢνίδε, πῶς γελύωσι καὶ Ἑρμείας καὶ Απόλλων, 

ν. 40. ἄξια Ἡρης οῖι. ἄξιον Ίρης οομοῖι Ἠσιπαι, αἆ Ονρίι, 
Ῥ. 702. Μεευνα Ταοῖ Όσα]. οι] θμιεμάαο Ἰπα]ο αἆ γ. 7δ. χε- 
{θγιιι, 

γ. 66. ἀεργαῖα θᾱ. ϱγ. επιοπᾶ. Εα]ῑς, 
γ. ὅδ. ἔστεψεν αἆ δρο]α ροδὶ νἱοιοτίαπα Γοίρις α[ῆχα γοίθεθι- 

άσμα, δἱ 8Ητµι ο5ἳ. 

γ. 6ο. πατρώην εγέραιρε ο, ο, 
γ. 62. ηνὶ δὲ πῶς οτι. 



ἀδο ΝΟΝΝΟ3Υ 

ὃς μὲν ἀερτάζων δίδυµον βέλος, εἰρέτι λύθρῳ 

ὑψιλόφων τεκέων πεπαλαγμένον Ιφιμεδείης, 

66 ὃς δὲ καταφῶιμένοιο πολυβλεφάροιο γομ]ος 

7ο 

8ο 

’ εἰ Ε) , λ 3 Ἡ 3 ’ 

ῥάῤδον ἑῆν ὀλέτειραν. ἐγω ὃ᾽ ἐμον αἰθέρα φεύγω, 
ο 3 / , ; ' 

μῶμον ἀλυσκάζουσα φυγοπτολέμου «4ιογύσου. 
[ή ο , ’ κ 

«ύρσους ὃ᾽ ἠρεμέοντας ὀπιπεύουσα «{υαίου, 
ε 5 -μ ) ; / 

µέμφεται ὀρχηστῆρι φιλοσκοπέλῳ «{ιονύσῳ 
3 ’ / Δ , 

παρθέτος ᾿Γογέαιρα: κυβεργητειρα δὲ δίφρου 
σω [4 [ή Ξ) σω 

οὐτιδανῶν ἐλάφων, ῥβαλίων ὀλέτειρα λαγωῶν, 
, ! α)) ’ 3 / 3 ’ ς / 

µέμφεται οὐρεσίφοιτος ὀρειάδος ἐγγύθι Ρείης 
; 3 - π « ωρα 

πορδαλίων ἐλατῖρι καὶ ἡνιοχὮί λεὐντων. 

παιδὸς ἐμοῦ, «ιὸς οἴκον ἀπαίνομαι' ἐν γὰρ Ολύμπῳ 
! 9 ϐ) / / ., σω 

ἄζομαι αυὐχηεσσαν ἀγαλλομένην ἔτι «4{ητῶ, 
! / σου ’ , 

όν ἐμοὶ ταγύουσαν ἑῶν χθαισμήτορα λέκτρων, 
ω [ή ο 

γηγενέος Τιπυοῖυ ποφοῤλητοιο φονῇῆα. 
ι , ο / ει ε/ , 

καὺ διδύµαις ὀδυγησιν ἵμάσσομαι, ὅττι δοκεύω 

ἀχτυμένην Σεμέλην καὶ ἀγήνορος ἀστέρα ἸΜαίης χτυμένη αέλην καὶ ἄγήνορος ἀστέρα Μαίης. 
Ε) Ν λ ϊ ’ 5 ... ε) / 3 ο οὐ σὺ Αἄιὸς τεκέεσσιν ὁμοίῖος: οὐ κιάνες ἰῷ 

Σ ου / / 
«Ώτον ἀπειλητῆρα, καὶ ὑψιπόδην ᾿Επιάλτην: 

/ σω ’ ο. ο. οὗ Τιτυὸν πτερόεντι τεῷ κατέπεφγες ὀϊστῷ, 

οὗ Όρασὺν Ωρίωνα δυςίµερον, οὐ πρόμον Ἡρης, 

ν. 64. πεπλαγμένον ο. Ῥχ. οπιονά, ΓαΏς. .,Αροβοάογις 1, 1. 

ρ. 14. ο. Ο8 ει Ἑρ]ήα]ταε ΑΙοϊάατιμα ππαίεγ ή ΕοάομΗ. 

ν. 65. πολυῤλεφάροιο τοκῇος εἰά. επιειά. Θεα]. 

γ. 66. ῥᾷβδον ἐμὴν ελέτηραν γεὶ ελάχηρα» εὐμτ. ῥάῤδον ἐμὴν 

ἐλάτειραν νο]αῖτ Εαὶκ, ἔχων ὀλέτειραν (απῖ, {. απε]ίας. 
ν. 607. ἀἁλισκάζοισα θά]. οιαειιά. Γας. 

ν. 08. θύρσους τ ἠρ. εἀῖττ, 
ν. Τι. λαγώνων εᾱ. ϱτ. επιειά. Εα]κ. 

ν. 75. -4ητῷ ἵπ “Ρείης ἀῑσίταν πιμίαδδε Θοαμρος ; θοἡ οοχγετίίο 
Ρετίίπει αά γ. 49. 

γ. 76. ἴσον ἐμοὶ πανύονσαν εαἰῖ. ειπα. Ἠειπιδανιίδ. 



85 Ζηνὺς ὀπιπευτῆρα ῥοοκραίρων ὑμεναίων. 

{ Ι 

410ΟΝΥΣΙ4ΚύΣΝ Κ. ΧΧ. ἀὅλ 

1’ 3 , Ι ’ εἰ Ε) , . 
᾿4ργον, ἀεξικάκοιο βοὀσκοπον υἱὸν ἀρούρης, 

τ πο) /{ { ο9 σω ς 

ἀλλὰ παρὰ Ὑπαφυλῳ καὶ Βότρυι κῶμον ὑφαίνοις, 
3 Ἁ 3. ) 3 , ε/ ο 

ἀκλειὴς ἄσίδηρος, ἐποίγιον ὤμνον ἀείδων, Ό 
. Γκ π; / / , ε/ η ΣΣ 

αἴσχυγεις Σατυύρων χῶογιον γένος, ττι Λα αυταέ 

Ῥακχιάδος ψαύοντες ἄναιμάκτοιο χορείης, 

9ο ρεος ἐλπίδα πᾶσαν ἐπετρέψαντο κυπέλλοις. 

100 

ἔστι καὶ εἰλαπίνη μετὰ φύλοπιν, ἔστι χορεύειν 

Γνδφην μετὰ δᾗριν ἔσω Σταφύλοιο µελάθρου’ 

πηκτίδες εὖ ψαύουσιν ἐνυαλίην μετὰ γίκην; 

γόσφυ πόνων οὐκ ἔστιν ἀνέμβατον αἰθέρα ναΐειν ' 

οὐ πέλε ῥηϊδύη µακάρων ὑδός: ἐξ ἀρετῆς δὲ 

ἀτραπὸς Οὐλύμποιο Δεόσσυτος εἰς πόλον ἕλκει. 

τέτλαθι καὺ σὺ πόνους πολυειδέας: οὐρανίην γὰρ 

"Ἔϊρη σοὺ κποιέουσα Δ4ιὸς μαντεύεται αὐλήν. 

ὍΏς φαµένη πεπότητο. Φεὸς ὃ᾽ ἄνεπήλατο λέκτρου, 

φρικτὸν ἔχων ἔτι δοῦπον ἀπειλητῆθος ὀνείρου. --- --- 

Καὶ ᾠραοὺς ἄνθορε «Ἠότρυς, ἑὸν. δ’ ἔνδυνε χιτῶνα, 

Σιδονίης ἀκτῖνας ἀποντίζοντα ἁΦαλάσσης, 

καὶ χρυσέῳ συγέεργεν ἀθηρότα ταρσὰ πεδίλῳ" 

γ. 87. ἀκληεὶς ἀσίδηρον θάΐτι, θα, Ἠλοάοπαυ 

ν. 88. καὶ αὐτοῦ εατε. 

γ. δο. ψαύοντος γυ]σο. 

γ. 02. Ινδώην οἁῖτι, 

γ. 00. οὗ ψαύουσιν εᾱ. ϱγ. οὗ παύουσιν οᾱ. αἷτ, εκ οοπἰ, Εαῖκ. 
Επι. Ἠειπιαμ, 

γ. 06. εἰς πόθον εἄϊιε. 

γ. 90. λέκτρα εᾱ. ϱτ. επιεπά. ας. 

Ὑ. 100, Ῥοδί Ἠτυπο νθγδιπι γἰάρηίας αιαεάαπι ἀἆθθθθο. Ίανται-- 

ἆμπι θμ]πα οταῖι, οαἱᾷ Βαεσμιας {εοῖρδοι, δἱ αι ν. 1οι. Βότους 

π Βάκχος πιαϊανει, {9 ἀθίθοιωπι ἀμίασατθί Ρροίίαβ 481 δµάγεῖ» 
αςι, Υγ. τοι, ἔδυνε Ἰιαρ. εἰ, αἲί. 



ά5ο ον Απ ΝΟΝΝΟ 

ὤμοις δ᾽ ἀκαμάτοισι περὶ κληϊδα φυλάσσων, 
ς ΄ , ον σώ 4: 

10 φαιδρὸν ἁλιχλαίνων περονήσατο φᾶρος ἀνάκτων, 
/ ς / πατρῴην Ἰαγόνεσσι ῥαλὼν ὑψήνορα µίτρην, 

ο» μα . / υ 

σκῆπτρον ἔχων"' Σάτυροι δὲ δαφοινήεσσαν ἀπήνην 

πορδαλίων ἔζευξαν ἐπειγομένῳ 4ιονύσῳ: 

Σειληνοὺ δ᾽ ἀλάλαζον: ἐμυκήσαττο δὲ Ῥάκχαι 

110 Φυρσοφόροι" στρατιαὶ δὲ συνήλυδες εἲς µόδον ᾿Γνδῶν 

112 

στοιχάδες ἐθῥωοντο" καὶ ἔβρεμεν αὐλὺς ᾿Ενυοῦς: 

πεκριµένας δὲ φάλαγγας ἐκόσμεον ἡγεμονῆες. 

καΐ τις ὑπὲρ νώτοιο Φορὼν ἐπιβήτορι παλμῶ, 

εἰς δρόµον ἐσσυμένης λοφίην ἐπεμάστιεν ἄρκτου 

λυσσαλέης" ἕτερος δὲ δασύτριχα γαστέρα νύσσων, 

ἄγριον ἡνιόχευε καλαύροπι ταῦρον. ἀλήτην 

πλευραῖς ἀμφοτέραις κεχαλασµένα ταρσὰ συνάππτων’ 

ὃς δὲ δασυστέρνων ῥαχίης ἐπέβαιτε Λεόντων 
3 ; [ή ’ 5] η ὃω αὐχενίων πελοκάμων δεδραγµένος ἀντὲ γαλινοῦ. 

Ἅ ου ο] ο { 

1390 Καὐ µέγαρον πατρῷον ὑμοῦ καὶ κλῆρον ἐάσας, 
{ { / ι 

Ἄοτρυς ἐρευθτεις, τετράζυγον ἅθμα τιταίνων, 
/ ὃ οᾱ ο ϕ λ η} ἅ { 

σύνδρομος ἠπιόχευε φιλοσταφύλῳ ἀἄιονύσῳ, 
τὼ - ο’ , , 

ὃμῶας ἔχων κατὀπισθε: Μέῦθη ὃ᾽ ἅμα µητέρι νυµφη 
2 , 3 , 3 Ε] / 3 ΄ 

ευκοχιτων αγεβαιγεν ες αργυ 0κυκλον απητα, . ᾖ 

ν. 1οά, περικληίδα φ. οὐί. ἹἈΝοξςήιπι οοπίθο αλ, 5δεά 1ου 

βαΗς{αςῖτ, 

ν. 105. φᾶρος ἀκόντων εκτῖ, 

γ. 106. πατρώην εὄτῖ. 

γ. 110. στρατιὴ δὲ σ. εᾱ. Ῥτ. ειπε. Εαὶϊ. 

γ. 114. εσσυµένην οτι. 

ν. 116. ταῦρον ὁδίτην γα]δο. 
ν. 118. ῥαχίῃς εἀϊττ, 
τ. 12Ο. πατρῶον --- ἑάσσας εεττ. - 
ν. 125. μεθεὶς ὃ' ἅμα µητέρι νύμφη» οὔτε. 

γ. 124. Λλευκοχύτων οααῑτι, επι, Εαις, 

. 



ἳ 

ΠΙΤΟΝΥΣΙΓΑΚΙΡΝΙΚ. Χχ. 5 
, / ζ { . 

195 καὶ ζυγίων Φωασαυύλεια κυβερνῆτειρα λεπάδνωνι 

17ο 

140 

4 ελ ηλ τρ / τ εἰς λόφον ἡμιόνων χθυσέην ἐλέλιζεν ἑμάσθλην. ή 
Δ [α ϱ) / 3 / «/9 ΄ 

καὶ Πίθος εὐρυκάρηγος, ὀπίστερον ἅρμά τιταίνων, 
«. { .. εβ 

ἔσπετο Θητεύων καὶ. Ἠύτρυὺ καὶ ιονύσῳ. 
.] Δ π ς , ια) Π ιά ωϱ 

οὗ μὲν ἔην ἀγέραστος" ἑἕλὼν δέ ιν εἷς. γθόνα {υδῶν 

Ῥάκχος ἄναξ ἔστησε µέθης ἐγκύμονι λἠνῷ, 
΄ Ν ή ΕΛ. Γ 9 { 9 

δεχνύµενον γυτὸν ὄγκον ἐὐθῥαθάμιγγος ὀπώρης 
1 ο. / ε/ / Ξμ , . 

ἄγγεσιν οἰγοδόκοις, ῦεν οὔνομα τοῦτο φυλάσσων, 

πορφυρέῳ κενεῶνι πίθος παρὰ γείτονι ληνῷ 
.” .. αυ / / ιά 

ἵσταταν εὔια δῶρα δεδεγµένος εἰσέτι Βάμγου, 
ω ; η / μα 

σῆμα Πίῦου προτέροιο: καὶ εἰ βροτέην λάχε φωνήν, 
ω σα, { σω 3 , 

τοῖον ἔπος «Σατύροισιν ἐρεύγετο, κῶιιον ἀκούων" 
, , / 3/ Ν ώ 

εἰμὲ πίθὀὸς , προτέροιο φερώγυµος".. ἄγχι δὲ ληνοῦ 
, ς .ο, Ἡ ε/, 3 , ι 

δέχνυµαι ἡμερίδών γλυκερὸν ῥύον". ᾿Ασουρίου δὲ 
[ιά Δ ή { Ε) 

λάτρις ἐγὼ Ἐταφύλου καὺ Ἠύτρυος". ἀμφυτέρους δὲ 
/ 3Η / ά ὁ α΄ 3 

γηπισχους ἐὔφρεψα, γέρων τροφύς" εἰέτι δ᾽ ἄμφω; 

οἷα πάλιν ζώοντας, ἐμαῖς λαγόνεσσυν ἀείρω. 
/ 

λαὐ τὰ μὲν ὣς Ίμελλε μετὰ χρόνον ὀψὲ τελέσσειν 
[ ῃ ιά ν Ῥάκχος ἄναξ. περύων δὲ Τύρον καὶ Ῥύῤλον ὁδεύων, 

καὺ ποταμοῦ Φυύεντος 4δώνιδος εὔγαμον ὕδωρ, 

145. καὶ σκόπελον «4ιβάνοιο καὶ ἔνδια Κυπρογενείης, 

ο 4-4 

γ. 120. βασίλεια Ἠλοᾶοπα, μή! . 
γ. 120. ελῶν --- εἰς χ. εᾱ. ρε, ομηῄθοί γεχρίς δέ μι», 4παο Ρας. 

5αρρ]εγ]. ἑλὼν δέ µιν ο, α]:. 

γ. 199. Πίθου φλογεροῖο ο1τι, 

γ. 17. Πέθος Πε, πιαἰοτὶ ο. -αἲξ. 

Υ. τάι. παλωζώσντας --- ἄείρων θάΐττ, ' 

, 143, τελέσσω» Ἑ. οὐῖα. θια. Ἠλοάβοι, 

Ύ. 145. πυρόων εἰ. ϱν. επιεπά. Εαϊ. οι 0απ, 

οἳ. 1, Έε 



άδα 

λθο 

λ ΑΝ ΟΝ.Νσ.Τ, 

ς --Ἡ α Ν ; ς ῃ 

᾽Αὐδαβίης ἐπέβαινει καὶ εὐόδμων ὑπὸ δένδρων 

Ἱυσιάδος τανύφυλλον. ἐθάμβεε δειράδα λόχης, ν 

καὶ πόλιν αἰπύδμητον: ἀκοντοφόρων τροφὸν «νδρῶνι 
, βύς] ῃ { 1/ 9 Γ ᾿Ενγθα τις, :ἄρεος αίμα, µιαιφόχος ᾧκεεν 6νηρ; 

ἠθέσι ῥιγεδανοῖσιν ἔχων µίμημα τοκῆος, 
3 / 3 / Ὕ ’ 3 Ι ει 

ὀθνείους ἄθέμιστος ἁμεμφέας εἰς µόρον ἕλκων, 
ὰ ἃ ΄ Ωω. . 2 να ο αἰνομανὴς -{υκόαργος”; ἀπομταμένων δὲ σιδήρῳ 

”. ςλ σι) 

ἔστεφεν ἀπδρομέόισιν' ἑὸν πυλεῶγα καρήνοις 
3, 3 ῤ ς { τ Ν 

εἴκελος Οἴνομάῳ» καὶ ὁμόχρονος, οὗ ποτὲ δειλή 
{ ; : 

πατρὸς ἀνυμφεύταισι δύµοις ἐφνυλάσσετο κούρη 

πήφη» ηραλέη, γαμίων ἔτι νΏις ἐρώτων, 
{ 

εἰσύκε Τανταλίδης, «ἱππήλατον οἴδμα γαράσσώτ; 
σ/ ς/ ’ α αν ποιένά . 

ἄβροχον ἅρμα φέρων τετράςυγον ἑγγοσιγαίου, 

διον δρύµον εἴχεν, ὅτε ειδἐν κὐκλ. νυμφίδιον ὄρυμον εἰχεν, ὅτε τροχοειδέῖ κύκλῳ 
3 { / ./ ος 

Ἰύρτιλος αἰθλόμητις ἐπίκλοπον ἤνυσε νίκην, 

μιμηλῷ τελέσας ἀπατήλιον ἄξονα κηρῷ, 

οἴκτον ἔχων. καὶ ἔρωτα γοήµονος Γπποδαμείης: 

μαὶ δρόμος ἦν ἀνόνητορ: ὑπ᾽ ἠελίοιο δὲ δίφρού 

γ. 

γ. 

γε 

γ. 101, 

1δ4. 

197. 

16ο, 

101. 

ἀπὸ δἐνδρ. εδ, 

Γυσιάδος τανύφ. εἰ. ϱν. θπιομᾶ. Έα[ο 

πτόλιν γι]βδο. οκ τροφὸν οπΗάτ εἆ. αἲϊ, 

ὤκεεν εἁΐτι, 

ὀθνείους ἀμέθύστος εά1Π, 

ἵκελος γυ]ςο. 

Τανταλίδου εἀΐ, επι, Ἡ]λοάοια» 

αἰολόμητος εᾱ. ϱγ. οπιειά. Εαὶῑς, 

μιμηλῷ ἑλάσάς εὄλι. Νορίτισα γίάε ἐμπα ΧΧΧΥΠ. 611, 

Φίφρῳ φάῑτι, αιοά {οχῖ, τοι ππαϊαάιμπι ογαῖ, 



17ο 

15ο 

4ΤΟΝΥΣΙΑΚΩΝ κ, ΧΧ. 4ὅ5 

ηροπαγης φλογύεντι ῥυμὸς 'δερμαίνετο πυρσῷ, 
- 3 λ 4 -- 3 / ” 

καὶ τροχὸν ἠκύντιζε λυ(εὶς µινυωριος ἄξων. 

τοῖος ἔην «Ίυκόοργος ὁμύτροφος: ἀχθοφόρου: δὲ 

πολλάκις ἐν τριόδοισιν ἀλήμονας ἄνδρας ὁδίτας 

δήσας , εἰς δύµον εἶλκεν, Ενυαλίῳ δὲ τοκῆν 

δαιτρεύων έρευε: δαϊιζομένων δὲ μαχαίρῃ 
’ .] / κ. / σω 

ὄκρα λΛαβὼν, ἐπύκαζε πακοξείνους πυλεῶνας. 

ὡς ὃ᾽ ὅτε δυςµενέων μετὰ φύλοπιν ὀψὲ µολόντος 
ϕ ὃ λ ο / κά κά ] 9 / , - 

αγυρθς σποντοφοφοιο, Ίξης σναυηµατα γης, 

. , 

ἀσπίδες ἢ πήληκες ἐπεκρεμόωντο µελάθρῳ, 
« , λ / / 

οὕτω καὶ φογίοιο παρὰ προπύλαια «{υκούργου 
, ο ω [ή ή 

ἄκρα ποδῶν καὶ χεῖρες ἐπηώριντο δανόντων. 
Ἱ 

καὶ φόνος ην: δξεγίου δὲ ἐιὸς παρὰ γείτονι θωμῷ 
., αν / 3 η ’ 
ὀθνεῖου οτεγάχοντες ἐμιστύλλοντο µαχαίρη, 

οἷα βόες καὶ μῆλα" περιῤῥαίνοντο δὲ βωμοί, 
.. / ο) λ { , [ή ν 

σφαζομένων: στικτὴ δὲ κύγις φοιγίσσετο Λύδρῳ 

δώματος ἀμφὺ Φύρετρα" βιαζὀµενοι δὲ πολῖται; 

ἀντὺ «4ιὸς σπεύδοντο Φυηπολέειν «4υκοόργῳ. 

γ. 164. φλογόεντι ῥύμα 9. ο, ϱτ. επιοπἀ. Τα, οἳ Οαπι. 9εᾶ 
ῥυμὸς Ῥτορίεν 5εηδΠι 6ἳ αιιαμ{αίθια ἁαδρεοίυπι. ῥύπος, οθγᾶ οἱ-. 
δ]ανῖδ, οομῖ. Ηειπι. ἘΈοτι. Ἱερεπά. τὖλος, ρακίζίας ἐπ αχε, Ἰμο 

ει ΧΧΧΙΙ. 20ὐ. Υἱά, Οοπμεπί. 

γ. 

γ. 

γ. 

γ. 

105. 

100. 

100. 

17ο. 

171. 

175. 

179. 

179. 

181. 

κρότον ἠκόντιζε οἀᾷ, οι. Ηθιπιδπας. 

Έοντ. ὁμότροπος, φας ο{. ν. ιδά. 

µαχαίρων εᾱ. ϱν. διμιθµά. Τα. 

βαλὼν ει. επαριιἀ. Θοβ]ϊβρ. αἱ Ἡ]οάοπα, 
µολόντες οὔτε. 

πήλυκες οτι, 

επηώρηντο θζή1ε. 
στικτὴ καὶ κόνις γι]ρο. 

ἀντὶ «{1ιὸς εὕροντο άῑτι. οΌπίτα πηθιτίοιηι Νοπαὰ ταβλι. 
Ἐμα. Εαιοάσιααμλυ». 

Έοο 



456 

190 

200 

205 

θπτα---κ-- 

ΝΟΝΝΟΥΤ 

: / ῃ ΄ 

Οἱδ᾽ ἔλαθες, «Ιιόνυσε, δυλοθῥαφέος φθύνον Πρης 
; , . / Ν , 

ἀλλὰ πάλιν κοτέουσα τεῖ Φεύπαιὸν γενέθλη, 
: Ξ : ͵ λ, Ὃοοῖςς 
ἄγγελον ἴριν ἔπεμπε δυςάγγελον, ὀφρα σε ΦέΔξη, 

{ ΄ ’ Φ / ἳ ΄ 3 

κλεύΩόῳ κεράσασα δύλῳ ψευδηµοτα πειθω 
.. ν’ ιά πο /{ 2) ’ 

δῶκε δέ οἱ ῥουπλῆγα Φεημύχον, ὀφρά ποµίσση 
ανς ώς , ν 4 

᾽4ὐῥαβίης µεδέοντι, «{ρυαντιάδη «4υκούργῳ. 
} κ. ὶ΄ Ἡ ο / .) ’ Ν φ 

Οὐδὲ Φεὰ δή ννεν: ἀμειβομένῳ δὲ προζωπῳ 
| σ '. ν : 3 Α ΄ .. 

ρξὲυς όντιτύποιο σουτ εφευσατο μορφη 

. ’ .) ’ Ν / ΄ 

καὶ λόφον εὐπῃΛληκα διαιῷύσσουσα καρήνου, 

δαιδαλέους κρ:κὀεντας ἑοὺς ῥίψασα γιτῶνας, 
: , ’ α/ ὸ ν ω 

κερδαλέῳ. Ψωρηκι καλύπτετο, μαῖα κυδοιμοῦ, 
- . ΄ 3 / Ε] 

α μαλέῳ «ώρηκι" καὶ ἐγρεκύδοιμον ἀπειλην 
3” να ’ Α πω /΄ / 

ἄρσενα κερδαλέην ῥλοσυρῷ πέµπουσα προρώπῳ, 

γλὠσσαν Εγυαλ-ου τροαλῆ µιμήσατο φωγῇ 

Τέκιον, ἀνωιήτου σπύρος ἄνευς, η ῥα καὶ αυτος 
ς. Γ . [4 3 ε᾿ ’ 

1ασσαρ:δων τροµέειο ἁπαλόγροα δῆγυν ἀπειλην; 
. ο Ἀ ν .ς 5] «-/ ο πα λ ΄ 

οὐκ ἀπὸ ἔερμώδοντος ἁμαζονες εἰσὶ καὶ αυταί, 
ΡΩΣ { 

οὐκ ἀπὸ «Καυκασίοιο µαχήµογες εἰσὶ γυναῖκες ; 
Ε) Ν “α , λ Ε) , ου 4 οὗ Φυὰ τόξα φέρουσι, παὶ οὐ δονέουσιν ὀὐστούς; 
Ὕ 9 α ., : η Ἰ 4 Τ.. ο. δν ς υ σα” 

οὗ Φρασὺν ἵππον ἔχουσιν ἀρηϊον; ουδ υπὲρ ὠμων 
ο Ὅ σ 3 γ.. 

βάμβαρυν ημιτέλεστον ἐλαφρίζουσι ῥοείην; 
η / [ιά ε/ .σ 

αιὐέομαν, καλέων σε ποτὶ κλόνον, ὅτι γυναῖπες 
κῳ , - ; 

ὁῆριν ἀπειλείουσιν αδηρίτῳ «Ίυκούργῳ. 
.) ’ ΄ , , 

ηρεμέεις , «Ίυκόοργε, κορυσσοµέγου «4ιονυσου; 
: δολ , σα ο πλρ .᾿ Β) η ’ Λ 

ὢνηιὸς ἀνηρ πέλεν οὗτος ἀώριος' ουκ ὅπο φυτΛλης 

ν. 192. οὐδὲ λάθες οὐ. Μον ἵπ εἰ. αἲἲ, εκοἰἠϊ φόνο». 

γ. 184, διςάγγελον ο, ϱν. δμιθλά, Γαλ. 

γ. 10ᾷ, περδαλεῃ οάι{, 

γ: 304. ὀδηρήτῳ οὐ], 
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οὐρανίης βλάστησε" «4ιὸς δέ µιν “Ελλάδι φήμη 

ἔκμεναι, ἔπλασε μῦθος" ἐγὼ ὃδ᾽ οὐκ οἴδα πιθέσφαι 

ἀμφὺ τόκου Κρονίωνος, Ὁτι βροτὸν ἄρσενι μηθῷ 

υἱέα ὃῆλυν ἔτικτε πατὴρ ἐμὺς ὑψιμέδων «Ζεύς. 

μύώοις ψευδαλέοις οὐ πείθοµαι" οὐ ῥροτὺς ἀνὴρ 
1 ο { 3 / ’ ἔνος ἐμοῦ. τόκον ἔσχεν, Όψεν ῥλάστησεν ᾽θήνη» 

ὃν ὃν εὖς ἐπὸς οὐ δεδάηκεν ἀνάλκιδα παῖδα λογεῦσαι» 
.”/; 

θεα, σὺν γεγέτην, ἔχε µάρτυρον: εἴςιδ᾽ '4θήνην 

παϊδα «Ίιὸς «ήλειαν, ἀοειοτέρην 4ιογύσου. 

τέκνον ἐμόν, µεθέπεις κρατερὸν σθένος" οὐδὲ χατίζδεις 
ιν) Ρο) ΄ λ 3 « ανά Ὑ πατοὺς ᾿Ώγυμλίοιο, καὶ εἰ πολέμόισιν ἀνάσσει 

ἔμπης δ”, ἣν ἐθέλῃς. Φωρήξομαι, οὐδέ σε λείψω 

μοῦνον ἐνὺ πτολέμοισι' Φεὰ δέ σοι, εὖ χρέος εἴη, 
͵ ρα { [ νωτὴ Ζηνὸς ἄκοιτις ὁμόστολος εἲς µόθον Ἡρη 

«/ ς . .. { 

ἔσπεται, υἱωγοῖο πφοασπίζουσα «Ίυκούργου- --- 

κ α κα κ Αᾱ Ἡ 

ν, ια. οὗ αμίο βροτὸς οιπίδῖῖ ες. ϱχ. δαρρίονίι Εαις, 

γ. 213, ὄψεν οπαϊσίτ θὰ. ϱχ, ἅτε, αιιοά δαρρ]εῦαί Εοῖ]ς., οὐ, αι. 
ὅθεν ἴαιι Ώ]ούοια. 

γ. 214. µάρτυρον εἰσέτ 4θήνην θά. μάρτυρα, λεῦσέ τ 45. 

εομ!. Ὅσα]. 

ν. 216. πρατερὸν χιγθιι ομιἰδοία ἵπ ο. ϱε, σὺ μέγὰ {π ο. αἲι. 
ευρρ]εῦαϊ Γαἰκ. οκ χατίζειν εἀ. Ρι. αΏ ος, επίοιά; Ἆπ σθέ- 

γος εὐσῶ ενές 

ν. 3217. πτολέμοισιν εἁ{, 

γ. 318. ἣν ἐθέλεις οἀἵπ. ἀείθηδαπι α Ξεμταά, ΆΤας. Ρ. 51. 

ν. 221. Ειδὶ οὐ ή. πα]]απι Ἱασμμαπι Ἠΐο ασιοδοηῖ, 4Ρρεσξιι 

ΤΕΠΙΘΙ θ8ἳ, Ῥο5ί Ἡ. γθιδατη άθθδθο μοι οναϊώηῖς α Ματία Ἱια]- 

ας, οἳ ἠμάῆμτα γεδροιδὶ α Έγοιιρο ἀ4αά. γἱά, Οοπιπιεηῖ. 
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ιά Π ο) ω 

στήσω ὃ) ὑμετέρου «Φεοδέγμονος ἔνδοθι νηοῦ 
; { /{ / 

«)ύρσους 'Βασσαρίδων, νόθα δούφατα. βουκεράαων δὲ 
Κ. , ΄ α « / 3 λ ὸ 1... ενταύρων ἀτίνακτα κεράατα µακρὰ δαΐξας, 

’ ΄ Γ.. Πῃ 

τοξοφόρων 4ράῤων κεραελκέα τόξα τελέσσω, 
4 , 5 , Δ λ ο ΄ Ἐν ΡΑ] 

ὡς Θέμις: ἐκιαδίην δὲ ταμὼν δολιχόσκιον οὐρὴν 
σα ΄ / / « [ή 

Σειληνῶν, λασίην τελέσω πλήξιππον ἱμάσθλην. ὶ 1ὁψ» Ἰ [ 

ταῦτα μὲν. εἰς σὲ φέρω μετὰ φύλοπιν" ἀπτολέμου δὲ 

Λάκχου ξαωγθὰ πέδιλα, γυναικείους τε χιτῶνας 

950 πορφυρέους, καὶ Ὁἡλυν ἐπ ἰξύέ κυκλάδα µίτρην 

2/49 

οω - {.. ’ γνωτὴ σεῖο δάµαρτι φυλάξυµεν «4φρογενείῃ, 

ἄρμενα Φήλεα δώρα". γυναιμαγέο δὲ «4ναίου 
3 / , σω 3 σφι , ΄ 

ἄμφιπόλων στ/ίχα πᾶσαν ἐμοῖς ὅμωεσσι συνάψω 

εἰς εὐνὴν ἀνάεδγον ἀναγκαίων ὑμεναίων, 
- Ν , Π .) Ἶ 

οἷα δοριμτήτοισι πέλει Θέμις. οὐτιδανοὺς δὲ 
ς ΄ { ος ο , 

ἡμερίδων ὅρπηκας, ἴδ' εὐῖα δῶρα «4υαίου 
/ ο /.. 3 ς ’ ιά Φερμοτέρῳ σπινῦ ῆρι δεδέξεται «4/ῥαβίη φλοξ. 

’ ΄ 

καὶ βριαρὴ ὣεράπαινα χοροπλεκέος «4ιονύσου 

Ῥασσαρὶς ἀλλοίην ἐχέτω καὶ ἀηθέα τέχνην, 
; ’ 3 σα! / . 

δώµατα γαιετάουσα µετ οὔρεα" δαιδαλέην δὲ 
/ .., , / ου 

φεβρίδα καλλείψασα, δέµας Αρύψειε χιτῶνι, 

καρπὸν ἀλετρεύσνσα μύλης τροχοειδέὶ πέτρη" 

γ. 322. ἡμετέρου εαῖτι, οἵ. ν. 225. Ύειρα συμῖ 1,γουγςί αἆ 

Ματίοια,. ,,ὑμετέρου. Ἠαεο φυαηῖ τειρα Τγουχβί, αἲ εκ οοπίοχία 

αρραωτει. Ὠοεςὶ 11 τοδρομδίοπές παπα Βλούσπ, 

γ. 127. Σιληνῶν οι. 

τ. 320. ξανθὰ πέτηλα εά1Πε. 

ν. 551. Παθείτ ἵπ Ἠϊς θεμταᾶ. αἆ Μας. Ῥ. 279. ἨθἨ γἰάεΠβ, νει- 

Ῥα α Έτομγσο αἆ ἉΤατίθπι ἀῑεῖ. 

ν. 206. -όρπικας εὐία εᾱ. ϱτ. ἢ εὔία εκ »αρρ]επι, Έα], θἆ, αἶε. 
Ένα, ΕΗΠετιιΘμα, | 
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μαὶ στεφάνοὺ» ῥίψασα, καὶ ἣν κολέουδογ ὁπώρήν, 

υνὰ διδασκέσθω .μελεδήματα δίξυγι θεσμῷ, 

245 ὃμωῦς ἀναγκαίη καὶ" Παλλάδι καὶ Κυδερείη, 

ἡματίοις ταλάροισι καὶ ἐννύχίοιό ὑμεναίόις, 

πευκίδα κουφίζουσα 'παὺ οὐκέτι Ἀύμβαλα "Ρείης: ον 

Σειληνοὶ δὲ γέρούτεὲ ἐμῆς παρὰ δαῖτα" ΑδΑΛΕΡΗΕ 

εὔνον ἀείσωσε, καὶ ἠθάδος ἀντὺ ᾿υαζου 

95ο κῶμον ἀνακρούσωσι καὶ ᾿4ρεί καὶ «Μυκοόφγῳ»᾽ 

ιΩς φαμένου, µείδησε Φεὰ᾽ ̓ Ἰρυσόπαερος ρις) 

ψευδαλέην ἵρηκος ἐθετμώσασα πορείην. - ο 

Καί µιν Ἰδὼν «{υκόοργος ἑῆν μαντεύόατο' ηίκην, 

γινώσκων ταχὺν ὄρνιν, ὅτι πτερὰ φοΐνια πάλλων, 

355 ἀδρωνέας δεδάηκε πελειάδας εἰς Φόβον ἕλκειν. 

εἶδε γὰρ. εἴδεν ὄνειρον ὁμοίίον, "ώς παρὰ λόχμη κό 

χαιτήεις κεκύρυστο λέων λυσσώδεὶ λαιμῷ, ν 

καὶ ῥαλίων ἐλάφων κεραἠν ἐδίωκε γενέθλην. 

΄Γοῖον ἄναρ γοέων, ἐκορύσσετὀ Φυιάσο Ῥάμχαις, 

960 Πασσαρίδας κεμάδεσσιν ἀπειροκόθοισυν ἐΐσκων" 

καὶ π]έον ἔλλαβε Φάρσος. ἀναίξάσα δὲ δαίµων 

νεύµασιν "Ἡράίοισι, προάγγελος ἦλθε νὐαίῳ, 

ταρσὰ ποδῶν πτερύεντι περισφίγξασα πεδίλῳ, 

ῥάβδον ἐλαφρίζουσᾶ., καὶ ὡς ἄιὸς' ἄγγελορ Ἔωμῆν ο, 

966 Ἠάκχῳ χαλκοχέτωνι δολοπλόκον ἔπλεκε φωνήν 

ν. 244. Αρίϊς Γιήςδεί ξεῖνα ὃ. μελέδε φονουὸ 

γ. 24δ. «Σιληνοὶ εαττ, μον. 9 

ν. 251. φαµένου, 5ο]. «4υκούργου ἡμᾶς ᾱ Ἡ. 333, 

ψ. 204. τάχιν ὁρ, εᾱ. Ρε. επιειιά, Ραἰῑκν ΑΝ 

γ. 2590. ὃνάσι ει, - 9. . Ἂν 
ζς 

ν. 201. νεύμασι ἠερίόισι οἆ, Ρε, οπισπᾶ., Έα. 



ΓΑ ΔΘΝΝΟΥ κας 

ΓΓγωτὲ, περισσοβόοια «1ιὸς τέκος., ἔκτοθι χόάρμης 

ὅργια σεῖο κόµιῤε φιλοξείνῳ «4υκούργῳ. - 

Ίεῖπε µόδον, μὴ «τεῖγε φίλον μὴ φεῦγε γαλήνην: 
ἵλαδι µειλιχίοισι....τίς ἤπιον ἄνδρα. δαµάσσει ; 

. ώ σ , 3 , 

970 μηδὲ τεοῖς. ἱπέτῃσιν ἀναστη/σειας ἔνυω᾽ 
Δ Δ Ε) , : δέ 9 ; νο λ ιά νο 

µη τεον αστεροεντύ ὀέμας ωρή1ι χαλυψης 

μὴ κεφαλῆν αφίγξειας. ἀεροιλύφῳ τρυφαλείῃ 

- μὴ τρίχα μιτρώσειας ἐχιδνήεντι κορύμβῳ"' ͵᾿ οὔ 
9 λ Δ / { ΄ { η η ας ἀλλὰ Λιπὼν σέο Βύρσα µιαιφύνα, καὶ κέρας οὔνου 

375 ἔμπνοον ἠδυπότοιο καὶ ἠ δάδα ῥάβδον ἀείρων, 
... . , / Π 

εὔία δῶρα «είταινε φιλοσταφύλῳ «4{υκούργῳ. 
3 / / 3 ῃ , αρτι δέµας κόσµησον ἀγαιμάκτῳ σέο πέπλῳ, 
3/ λ λεέξ 9 ; ο. αρτι µέλος πλέξωμεν ἀθωρήκτοιο χορείης, 

 ὸ , ῃ λ / αἱ καὶ στρατὺς. ἠρεμέων µεγέτω παρὰ δάυκιον ὅλην, 

360 µὴ μόδον ἐντύνειε γαληναίῳ ῥασιλην: 

258 

Ε] { ( , / [ή / 

ἀλλὰ ῥαλὼν πλοκάµοισι φίλον στέφος, ἔρχεο χαίΐρων 
3 .” 3 ὧν ς ῤ φ ἑ εἰς δόμον ἀκληΐστον ἑτοιμοτάτου -«Ίυκουργου 

ση / «/ , 3 ; 4 
ἔρχεο, κωµάζων. ἅτε νυμφίος: Ιπνδοφύνους δὲ 

[ή -ω «. Π ... ο. 

ὤνρσους σεῖο φυλαξον. ἄπειν εὲ «{Πριαδῆϊ. 
3 . σ/ «. ιά Ε) ΛΑ Ν .) 6 αἱ ο 

ου μὲν αναξ «{υκουργος ἀνάλκιδα δυμὸν ἀέξει 

ἐστι γὰρ ἄρεος αἷμα δεϊπετές: ἓν δὲ κυδοιμοῖς 
᾽ / ” / 

πατρὺς 'Ἐγυαλίοιο. φέρων ἐμφύλιον ἀλκήν, 
δ ς τα . ΄ σπ . ΄ 

οὐθε τεοῦ. ραωίωνος υποπτηξειεν ἔγυω. 

' 

ν. 276. φιλοσταφύλου «4υκοόργου εὐι.. Επι, Ίαπι Πηιούσπη, 

ν. 277. δέµας  κόμισσον εἰ. ϱυ. αααδὶ Ἰασαμα δίί: ιμάο Γας. 

δέµας δὲ κόμ. εοπϊθοῖε,. ουρία {π εἰ. αι, θπαπα 1ηθοΙΑ 

Πιγεηή: ΟαΠί. μια] κόσμησον. Ἠλοδονα, 

γ. 284. ἀπηθεὶ «Ίηο. οι. οπιοιιᾶ. Ἐα]]ς, 
γ. 256. διωπετὲς εᾱ. ϱν. οιπθιά. Εαῑς, 

γ. 258. οὐδὲ τ. Ι. ὑποπτήσσειεν «οὔίτι, 
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Ὥρο φαµένη, παρέπεισ. µεταγθονίῳ δὲ πεδίλῳ 
’ Ρ) τε; / ὴ / 

αἰθέρος ἔνδον ἵκανε. δολοφροσύνη δὲ Φεαίνης 
- { { Μι .] ΄ ’ 

ἐγθεμήθους «4ιῶγυσος ἕους ἀπεσείσατο Φύρσους, 
η Π / ςω 3 ᾷ { 

καὶ κυγέην Λοφόεσσαν ἑῶν ἄγνέλυσε κοµέων, 
ι / ε) / Ωω / ἃ Δ ο 

παὺ σάκος ἀστερύνωτον ἐθηκατο. χειρὸ δὲ γυμνῇ 

πορφυθέης Πειρε βεβυσμέγον ἄγγος ἐέρσης, 

ὀξὺ κέρας, καὶ βότρυν ἀπογθέα" μηκεδανὴν δὲ 
3/ ς { , α / ρω 

ἅπλοκον ἄμπελόεντι κόµην ἐοτέψατο κισσῷ: 
2 ’ ζω 

ποὺ ὄτρατιὴν εὔοπλον, ἐγεροιμόθους τε γυναῖκας 
7 / Ν ΄ ἐγγύδι Καρμήλοιο λιπὼν, καὶ δίφρα λεόντων, 

» {8 σ / ς.λ νρ 

ἀῤρογίτων ἀσίδήρος ἐκώμασεν πεζὸς ὁδένης. 
Δ ’ ο) { 4 ./ ; 

καὺ µέλος εὐφροσύνης ἐπιδύρπιον ἴαχε συριῳξ, -Ἡ 
Ν / / ΄ ή σσ ο καὶ φίλιον σύριγμα συνωρίδες ἔβρεμον αὐλῶν" 

4 Δ / σης ς/ / 

χερσὲ δὲ διγεύουσα φιλεύϊᾶ ῥόπτρα «Ίναίου, 
} 1 Ε] / . λ ι { { 

Φασσαρὶς ἐσκίρτησε παρὰ προπύλαια «υκούργου. 
τ ς ὰ χι / 

Καὶ Ὀρασὺς ὡς Ἰκουσεν ὅναξ ἀλάλαγμα Ἰαρείης, 

αὐλοῦ. µελπομέγοιο µέλος Βερεκυντίδος ἠχοῦς, 

καὶ »αναχὴν σύριγγος, ἀρασσομένης δὲ καὺ αὐτὸς 
, / . / ο µαίγετο παπταίνων διδυµύμευπα κύκλα βοείης. 
ν 1 1 { λ / ΄ 

καὶ Φεὺν ἀμπελύεντα πταρὰ προθύροισι δοκεύων, 
τα έ, / ᾗ . .α 

σαῤδόνιον γελύων, φιλοκέρτόμον ἴαχε φωνήν, 

Πασσυαρίδων ἐλατῆοι χέων ἄσποιδον ἀπειλήν: 

Ἡμετέρων ὁράᾳς ἀγαθήματα ταῦτα µελάθρων : 

γ. 280. μετὰ χρονίῳ εί. 

γ. 3032. δὴ» ἄνελ. εοτίῖ. 

ν. 290. ἄστυρόνωτον ο, Ῥν. οπιοπᾶ, Εαῑκ. ἀσκυρόνωτον 
ταρ. Όσα]. 

γ. 506. αὐτῆς εἀά. επα. Ηδιιαβυμας. 

γ. δα 1. μελάθρῳ οὐ(τι 

μμ] 

ἴ6ι» 
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γα «ΠΛ 4 ΒΜ] 4 αλ. / Τ καὶ σὺ, φίλος, κπὐσμησον ἐμὸν ὃόμον, ἢ σέα Φύρσοις, 
9' 32λ / 3λ , 

ἢ ποσὶν, ἢ παλάμησιν, ἢ αἱματόεντι καρήνῳ. 
5 ἑααι Ἡ , ., , 

εἶ κεραοῖς Σατύροισι, κεραεφύόρε Γάμγε, κελεύεις, 

δι5 ὑμέας, ἴσα ῥβόεσσιν, ἐμῷ ῥουπλὴγι δαμάσσω. 

τοῦτο σοὶ ἐξ ἐμέθεν ξεινήϊον, ὄφρα τις εἴπη 
3λ Λ 3 { ε/ ΄ [ή 

ἢ Φεὺς, ἢ µερόπων τις, ὅτι προπύλαια «{υκούργου 
ς / / 9 { ΄ 
ἡμιτόμοις µελέεσσιν ἐμιτρωθη ά4ιογύσου. 

οὐ παρὰ Βοιωτοῖσιν ἀνάσσομεν: οὐ τάδε Θῆβαι: 
, ’ Γιά «! [ή , ”ϱ 

ὤ2ο οὐ Σεμέλης δόµος οὗτος, ὅπη χγύθα τέκνα γυναῖκες 

ἀστεροπῇ τίµτουσι καὶ ὠδίνουσι περαυνῷ. 
, ) Γι ἵ ο, Τλ ρω ή 

σείοις οἴγοπα «Φύρσον' ἐγὼ βουπλῆγα τω άσσω, 
. υ Γς. Π ’ 

καὶ σὲ διατµήξας βοέου κατὰ µέσσα μετώπου, 
ς , ο ὁ 3 / ΄ ὑμετέρην ἐπίκυρτον ἀναθρήξαιμι κεραίην. 

Λ δν, [ή 

595 Ως εἰπὼν, ἐδίωκε «{ιωνύσοιο τιθήνας, 

Βειγομέχας ῥουπλῆγι. φιλοσκάἀρθµων δὲ γυγαικῶν 
Ν Δ εν .] , ῤ , 
ἢ μὲν ἓῆς παλάμης ἀπεσείσατο πύμβαλα ᾿Ῥείης, 
ςὰ Δ ; ο» ’ ’ σώ 

ἢ δὲ φιλοκρουτάλων ἀπεθήκατο τύμπανα χειρῶν" 
3/ [ή ” / Ε) , 

ἄλλη ῥοτρυύεσσαν ἀνηκόντιζεν ὀπώρην, 

32ο ἄλλη νεκταρέοισι συνωλίσῴησε κυπέλλοις : 
λ 3 ν) ά ε) σς/ / πολλαὺὶ ὃ᾽ αὐτοκύλιστον ἀπεῤῥίψαντο κονίη 

ς σο ’ 3Η 

Πδυιελῆ σύριγγα, καὶ ἔμπνουν αὐλὺν 4δήνης. 
ς δ᾽ ε/ ο Δ ο. ᾿ λ κ Δ λό" 

ὡς ὃ᾽ ὅτε τις παρὰ χεῦμα, γαληναίη παρὰ λόχµη, 
Ε] / ’ { ἀννεφέλου Φαέθοντος ἰδὼν περψέμβροτον 3 3 

, 

κ κ 4 χε κ κα ποιµην΄ 

Κι ------ 

γ. 515. αἵματόεντι σιδήρῳ θε, οπιοπά. Όμα. 

γ. 52ο. ὅπη νι]σο. 

ν. 56ρ. γεκταρέησι οὐ{τι. 

γ. 505. Βμφδρεοία θιΗί γθιρα γαλ. παρὰ λόχμῃη; ἀεδιάετειι ρο- 

Ώτς παρὰ χεῦμα γαληναῖον ποταμοῖο νε] ἵπι]ε αιῖά. 

γ. 554, δὼν τερψίµβροτε ποίµην θᾖ. ϱι. τερψίμβθοτον ποίµην 
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ο . 4 ; 

ΤΙανὶ δὲ κῶμον ἄγειρε: συγωρχήσαντο δὲ Νύπηαι” 
ση Δ / Τα. [ «! 

ἄφνω δὲ σκοπέλοιο γυΦη κυκοώµενον ὕδωρ, 
, σ ῃ ν 

κύμάσι πυργωθέντος ὀρεσσιχύτου ποταμοῖο" 

αὐτὰρ Ὁὃ ., συρίζων, ἄπεσείσατο πηατίδα χειρῶν, 

δεικαίγων δρασὺ κὔμα χαραδραίου ποταμοῖο, 
9 η ν΄ μα ΄ ͵ ασ . οἴδαλέῳ μὴ μῆλα κατακρύψειε ῥεέθρῳ 

αι / ὃ [ ιλ, λ / 
ὣς ὃ γε τερψιόου σκεδάσας ἀλάλαγμα χορείης, 

3 1/ ς { .) ” }/ 4 

εἰς ὅρος ὑψικάρηνον ἀγάμπυκας. ἤλασε. Βάμχας. 
: ) σα / άι 

καὶ κλονέων, ἀχόρευτος, ἄλήμονα Θῆλυν ἔνυω, 
ω / / {/ 

Φηγα)έον βουπλῆγα φέρων, πειμήλιον Ί]ρης, 
, [ή .) ... / ω Γ 

χαλκογίτων ««{υκύοργος ἄτευχέν µάρνατο Βάκχῳ: 
’ ο ’ 

καὶ κέλαδον ῥρανταῖον ἐπέκτυπε δύςμαχος Ἡρη, 

μητρυυὴ βαρύδουπος. ἐπιβοίθουσα «4ναίῳ, 
΄ 3 ΄ ε.Γ η 7 

καί µιν ἀνεπτοίησε. βαρυζήλου δὲ Φεαίνης 
«/ ; 3 ΄. ’ , 

Όψι κορυσσοµέτης» ἐλελίζετο γούνατα Βάκχουι 

ἔλπετο γὰρ Κρογίωνα προασπίξειν «Πυκοόργῳ, 
3 ; ’ -ό τ] -ω 1 , 

αἰθερίου πατάγοιο πτυπον ῥρονταῖον ἄπουων " 
; Ν [ή 1 .) , ς ΄ τα 

ταρβαλέοις δὲ πὀδεσσι φυγων, ἀπίχητος ὁδίτης, 

γλαυκὸν Ερυδραίης ὑπεδύσατο κὺμα Δαλάσσης. 

οκοαδατι τν οὐ, αἲἲ, . Ξοᾶ ἰδὼν τερψέµβροτον οἴμην νοϊαϊε Ἐαϊκ, 
Ίωπι οἶπιι ἀῑα νοτραιη ἀθθεθοί, Ομμ. οοπεοῖί ἰδὼν σέλας, ἄνθορα 
ποιµήν. Θεὰ ριοβαβί]ε οδῖ, Υθιδαι οχο](]δδθ. 

γ. 506. κυκώµενον εά. οι. ἴαπι Ἡλμοάοπι, 

ν. 541. τερψινόουν σκ. εα1τῖ, 

γ. 54. ἀνάμπτυσας ἤλασε «Ὁ. εἆ. ϱτ. οπιομά, Ἐαΐϊ 

γ. 545. ἄτειχέί οὐ 8. οµι. ἷαπι Ἠ]οάοπα, 

τ. 547. ἐπιβρύζουσα εἰ. ϱν. ἐπιβρίζουσα ο. αι. ο οοιάθοί, ΓΕ αἲ]ςς 

γ. 549. ὑψικορυσσομένης εἀῑτι, Παποβπι, 

Ψ. Όσο, Οοχρόχριη «4υμούργουι Πάδὶ 5ελίῖ, δεφαετεῖπς, 



20ο 

205 

στο 

275 

ΝΟΝΝΟΠΥ ὃν έ ' 

Τὸὺν δὲ Θέτις βυθίη φιλίῳ πήχυτεν ἀγοστῷ, 

καὶ µιν ἔσω δύγογτα πο; υφλοίσβοιο μελάίφρου, 

χεροὶ φιλοξείκοισιν "άραψ. ἠσπήζετο. Ἀηρεύς " 

τὸν δὲ παρη]ορέων., φιλίῳ μµειλέξατο μύθῳ» 

Ειπὲ, τί σοι, ἐνόγυσε, Ματιφέες εἰσὶν ὀπωπαίς 
. νο, | - ί 

οὗ σε χακαιγενέων ὐάῤων στρατὸς., οὐ σε διυκων 

Ὀγητὸς ἀνὴρ νίκήσε, καὶ αὐ βροτέην φύγες αἰχμήν: 

ἀλλὰ 1ιὸς Ἀβρονίδαο. κασιγνήτη δάκαρ, 1θη, 

οὐρανόθεν κεκόρυστο, συναιχμάζουσα «4υπούργῳ, 

"Ἠρη, καὶ µεγέχαρµος ἄρης, καὶ γάλκεος αἰθτο, 

τέτρατος ἦν .{υκόοργος ὁ τηλίκος" ὑψιμέδων δὲ 

πολλάκι, σὺς γενέτης, πρόµος αἰθέρος, εἰκαῦεν ᾿Ἡρη. 

σοὺ πλέον ἔσσεταν εὖχος, ὅταν µακάρων τις ἐνίψη, 

ὄττι «Ίος µεγάλοιο δόµαρ καὶ σύγγονος Ηρη 

χεῖρας ἑὰς Φώρηξεν ἀθωρήκτῳ 4ιονύσῳ. 

ΤΓοῖα παρηγορέων, Ἠρομίῳ μυῦήσατο νηρεύς. 

αὶ χαροποῖς ῥοθίοισι καλυπτοµέγου ἀ4ιογύσου, 

ἀσχαλόων «{υκόοργος ἐς ὕδατα ῥῆξεν τωήν 

ἀἴθε πατήρ µε δίδαξε μετὰ κλόνον ἔργα Δαλάσσης, 

ὥς κεν ἀεθλεύσαιμι καὶ ἰχδυῤόλων ἐς ἀγῶτα, 
5 / ΄ ς ’ δι λ / 

ἀγρεύσας 4ιώνυσον, ὑποβρυχίων ὃ᾽ ἀπὸ κύλπων 

Αυδὸν ἐμὸν Φεράποντα τὸ δεύτερον ἐς χθύνα σύρωφ. 

ᾱλλ᾽. ἐπεὶ οὗ µάφον ἔργα «αλασσοπύρων ἅλιήων, 

καὶ βυθίης οὐκ οἴδα δολοθῥαφέου δύλον ἄγρης, 

ν. 2604, ὁπηλίκος εἀά. ν. ΧΧΠ. 1θῦ. 

ν. 575. ἀεθλεύσοιμι αἳ ἰχθυβολεϊν οἀ[ε. 

ν. 57ο. σύρων ἀθθει ἵμ 6. ϱν. ες χύόνα στήσας εᾱ. αι. εκ 1π- 

{ε]ιοί οοπὶ, Ἐαϊκ. σύρω ἀε Θοα]. ες χθόν᾿ ἐρύσσας Βλοάοσπα, 

ν. 577. Ἐοτίαδδο λυορῥαφέος δύλον νεὶ ο. πόνον ἄγρ. Βεά 

: εἰ. ΧΧΗ. 122. 



ΑΙΟΝΥΣΞΙ4ΚΟΝ Κ. ΧΧ. 445 
έ μ - ΕΥ. η , 
Αευκοθέης ἔχε δῶμα βαῦυςζοον, εἰεότε πόντου 

Ἡ λ αι λά .. Ἔ ο ) ε καὶ σὲ, καὶ ον καλέουσι αειασεήσω Ἰτελικέρτην, . 
8 / ι - ’ . π Α- Δ .᾿ ὰ κ. ο 3 Δ δή 

8ο σύγγογον αἷμα φέροντα" καὶ οὐ χρέος. ἐστὺ σιδήρου, 
/ ” αώ -. ν / - 

οὐ χθυγίου ῥουπλῆγος ἀφειδέος' . ἀλλὰ. χατίζω 
”- [ή κ, ’ δει: , στα 

ἰγψυῤόλων, ἵνα δύντες ᾿Ερυθραίης βυδὸν ἄλμης, 
ν / { { Ε) νο λα { 

ἑγδυμυχον «4ιόγυσον ἄφαρπάίωσι Δαλάσσης. 
- / στ -- . οσο Ε] ιά 

ἰχθυῤόλοι, Ἀηρίος ἐρευγηιῆρες ἐγαύλων, 
ν ῥ ο 3 Α ; 

386 δίκτυα μὴ γεπόδεσσιν ἐφαπιλωώσητε Φαλώσσης, 
ω , ’ μα . 

ἀλλὰ λίνοις 4ιόγυσον ἐρύσσατε' «{ευκοθέη δὲ 
΄ ’ -” ’ 

ἐς χῦο}α νοστήσειε, συναγρευεῖσα «4υσίῳ, 
. ο Ν ὃς δολ ν ς , λ ΄ 

αι ὥρασυς εις εμον 0ικον οµαρτησειε {ἱαλαίμων, 
9 ’ η ς [ή / 

ἀῤρέκτοις µελέεσσιν ὑποδρήσσων ««{υκούργῳ, 4 
Π 

ε, ” . ην ’ α , / 

29ο ὀφθα Λιπων Ἔφυρειο» ἀλιτρεφέων ὃδρόμον ἵππω», 
Ἔ Ξ ει κ 1 εα 2 5 Ἡ , 

δίφᾳρον ἐμὸν ζεύξειεν ἔπιιδογίῃ παρὰ φάτνη, ' 
ς το ι 1” - / . - ν , αρ 

αυτὀς ὑμοῦ καὺ Βάκχος ὀπάονες' εις δόµος ἔστω, 
- - / Π ΄ ; 

εις δόµος ἀμφοτέροισι Παλαίμογι καὶ «Πιογύσῳ. 
|) 3 Ν / ὼ , ; 

Ὢς εἰπὼν, κεχόλωτο; καὶ ἠπείλησε Φαλάσση, 
οω ω.. 1; λ ή ’ ὅφ5δ καὶ πολιῷ Ἀηρῆυ, καὶ ἠὔελε πόντον ἱμάασειν. 

7 η δὲ 1 »Ε 5 ’ 4{ / φ) 
ευς ὂὲε πατηθ ἴσχησεν ὀμαιμακέτῳ .«{υκούργῳ 

3 , / ή : . , 3 /ς 3 

«4φραίνεις, «4υκόοργε, µόττηῃν ἀγέµοισιν ερἰζῶΩγ. 
΄ ω ΄ «/ [4 / σα ΄ 

χάζεο σοῖσι πόὀδεσσιν, ἕως ὑρόωσιν ὀπωπαί. 
ἔχλυε ς Δ ’ θε 3 / ἱ 1 βω 

9, ως το παροιῦεν Ορεσσιχύυτῳ παρά πηγῇ 

4οο γυμνὴν Ίειρεσίας Φηήσατο μοῦνον 4δήνην, 

ν. 581. Ῥτο χθονίου οοπ]σίαβ φογίου, αδὶ ορροδἰήοπθπι Ἡ- 

Ρίανίϊ επ γεχρί ῥυνθίης ἄγρης ν. 577. 

γ. ὅδά. ιχθυβόλος ἢηρῆος εἀ]ι. ἰχθυῤόλοι Ἰνηρῆος οοπ. Εαὶῑκ. 

γ. 586. ἀλλ᾽ ἀδινοῖς «4. εἀϊμ. επιεπᾷ, ὣσαἳ, 

Ὅν. 504. ἠπήλησε 9. εἀ]τι. 

γ. 506, ἁμαιμακέτῳ «ιονύσῳ εἆ, ϱχ. οπιομᾶ. Ἐα]ῖς, 



΄ 

446 ΝΟΝΝΟΥ ΙΟΝΥΣΙΑΙΚΟΝ Κ. αχ. 
4 

ο Ε) 

οὐ δύρυ Φοῦρον ἄειρε, καὶ οὗ πολέμιζε Φδεαίνη: 

ἔμπης, μοῦνον ὀπώπε, καὶ ὤλεσε φέγγος οπωπῆς. 
ων η ἵ ... 5 

Τοῖον ἔπος κατέλεξε δι Πέρος υψιμέδων Ζεύςι 
/ ς / 3 / ’ 

δυσσεβίην ὑπέροπλον ὀπιπεύων «4υκούργου. 

ε : 

ν. ἀοι. πτολέμιζε εδτιε, 

ν. 405. δι ἠρέος εἰ, ϱτ. επιεπᾶ. Εαἷκ. 
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ΝΟΝΝΟΧΥ 

410 Υὸδ[ωακωώω ΥΝ 

4. 

ΟΩὐδὲ «{ρυαντιάδης προτέρης ἐπελήσατο γάρµης” 

ἀλλὰ λόβεν βουπλῆγα τὸ δεύτερον, ἔνδοθι λόγμης 

ἔθνεα βασσαρίδων διζήµενος. -ἀμβροσίη δὲ 

δῶκε µένος καὺ Φάρσος ἀρειμαγὲς οὐράνιος Ζεύς" 

Ἡ τὀτε βακχευθεῖσα, κατάσχετος οἴδματι Λλύσσης, 

µάρµαρον ἠέρταζε, καταιχµάζουσα «{υκούργου, 

καὶ βριαρὴν τρυφάλειαν ἀπεστυφέλιξε κοµάων. 

αὐτὰρ ὃ Φαρσήεις ἐπεμάρνατο µείζονι πέτρη 

τρηχαλέῳ, καὶ στέρνα βοωπιδος ἤλασε Νύμφης 

οὐδέ µιν ἐπρήνιξε: χόλῳ δ᾽ ἀνενείκατο φωνήν: 

Ἓ4ρες, ἄναξ πολέμοιο, πάτερ κρατεροῖο «{υκούργοῦ, 

αἰδόμενος σκοπίαζε τεὺν γόνον ἀντὶ «{υαίου 
.Ὀ Ν δρ κ ρ . 

οὐτιδανὴν ἄσίδηρον ὀὐστεύογτα γυναῖκαι 

ν. 1. ἀπελύσατο οὐ1τ. οπιθι. Φος}. 

γ. 2, λαβὼν β. οὐἵτ. οιποθαν]: 4. Φοαἱςρ, 96ἆ {οχ. ῥανΗοίρ. 
54 θδῖ, οἱ οχεἰ1ξ νενςιις. 

γ. ὐ. καὶ ἄσπετος οἴδματι Λ. οῖιι, επιεπά. 96], 
γ. 7. ἀπεστυφάλιξδε οὔἱττ, 

ν. δ. μείζονα πέτρη εᾱ. ϱν. επιεπ, Γαἰῖς, 
ν. 9. Ἐοε!, τρηχαλέῃ, εἴθί ρ]υχα εἶαφ βοπειῖ οεεμ/γιμιῖ. 
γ. 11. πτολέμοιο οάίσ. 

7οἳ. { Έέ 



άδο ΝΟΝΝΟΥ 

να 

”ν Γ. ε γ.. 
πόντος ἐμὺν ῥουπλῖγα βιάζεται" ἓν ῥοδίοις γὰρ. 

; Δ / 9 η ο ς ; 

15 κρύπτετο μὲν 4ιόγυσος: ἐγὼ ὃ' ἄπρηµτυς ὀδεύων, 
ος 9 λι) ἡαῖ , 25 ]ε «-. 1ῇ ἵξομαι εἰς ἐμὸν ἄστυ, πὀγον ὃ᾽ ἄτέλεστον ἄγυων. 

Ἔννεπεν: ᾽άμβοοσίην δὲ µέσην γυιαλκεῖ δεσµῷ, 
σ/ Δ ο τά 

χειρὺ λαβὼν, ἐπίεζε: καὶ ἤψελε δεσμά κα:άψαι, 
- ’, 3 Γ . 

οἷα δορυκτήτην µεταγήστιον εἲς δόµον ἕλκων, 
φ ’ ’ / τή 

30 παιδοκόµον Ἡρομίοιο φέρων Όιασωδεα ΆΧυμφην 
9 ’ 9 ρω Γ ’ ΄ 

ἀμφίπολον, βουπΛῆγι µετάφρενα δούλια γύσσωγ. 
, ’ , απ) ς ιά 

οὐδέ µιν ἱσταμένην ἀνεσείρασεν' οὐδέ ἑ λύθρῳ 

ἀρτιχύτῳ φοίνιξεν ἀρασσομένοιο καρήχου. 

ἀλλὰ φύγε δρασὺν ἄνδρα, καὺ εὐξατο µητέρι γαίῃ 
, 4 ε{ - {«. 

35 Αμβροσίη κροκόπεπλος, ὅπως «4υκύύργον ἀλύξη. 

γαΐα δὲ παρποτόκεια, πετασσαµένη κεγεῶνα, 
ϕὝ / ΄ μ / ἀμφίπολον Ἠρομίοιο φιλήτορι δέξατο κόλπῳ 

"4μβροσίην ζώουσαν" ἀἰστωθεῖσα δὲ Ἀύμφη, 
3 ὰ Ὑ 2/ .λ ὢ { ς /1 ε/ .. 

εἰς φυτὸν εἴδος ἄμειψε, καὶ ὀμπελύεις πέλεν Όρπηξ΄ 

5ο σειρὴν δ᾽ αὐτοέλικτον ἐπιπλέξασα «{υκούργῳ, 
, / ς / ’ -ω 

ἄγχονίῳ σφήκωσεν ὁμόζυγον αὐχένα δεσμῷ, 
΄ Δ / ο 

µαρναμένη μετὰ Φύρσον ἀπειλητῆρι κορύμβῳ. 
- κ. ! 

Καὶ φυτὸν αὐδῆεν ζαμενῆς ποιήσατο ᾿Ρείη, 
ε κ ονεν { ἡμερίδων βασιλῆϊ χαριζοµένη 4ιονύσῳ" 

5 3 / ” ιά 

35 ᾿Αμβροσίη ὃ᾽ ὀλόλυξε, καὶ ἔμπνοον ἴαχε φωνήν΄ 
, ο” πο Γ.- 

Οὐδὲ φυτὸν περ ἐοῦσα, τεήν ποτε δᾷοιν ἀλύξω" 
Δ , { ν ” ν ο) ο 

σὸν δέµας οὐτήσω καὶ ἓν ἔρνεσιν: ἀντὶ δὲ σειρῆς 

γ. 16. πόνων δ᾽ ἀτέλ. οδ1τι. Ίοοιι 5α5ροσία». 
γ. 18. ἐπίαζε εἀῖα. Έππ. ἰαπι Ἡλμοδοτα, 

γ. 91. ἀμφιπόλῳ βουπΛ. οὔἵτι. α1κί νο]αῖ ἀμφιτόμῳ ῥοιπὴ, 

γ. 27. φιλήτορα εᾱ. Ῥτ. εππειά. Ταἰκ. 

γ. 5ο, σειρὴν αὐτοέλικτο ἐπ. εἰ. μι. σειρήν αὐτοέλικτον επι. ο]. 

αι, οκ οπιεπ. Εα]κς. ᾿ 
γ. 52. Θύρσον -- Κορύμβῳ εἰ. αἷε. αἱ ποτηῖπα Ῥτορν. ρτοβανῖε 

1 υβίπο. 

μη 



4ο 

45 

δο 

55 

Ἡ τς, 9 μ. ν 

4ΙΟΝΙΣΙ4ΚΩΙΝ Κα. ΧΧΙ. άδι 
4 ; 3 { / { 

χαλκείης., ἀλύτοις σὲ περισφίγξοιµι πετήλοις. 
} { .) ” 

εἰς σὲ καὶ ἀμπελύεσσα κορύσσοµαι, ὄφρα τις εὔπῃ 
/ 3 /{ οω 

Βασσαρίδες κτείνουσι καὺ ἓν πετάλοισι φον]ας. 
1 / μαι Γ Ἡ 3 , Ἡ 

φυταλιὰς πεφύλαξο µαχήμονας' ἀντιῤίους γὰρ 
ο , ΑΜ στ 3 / Ε ο ἡμερίδες ῥόλλουσι, καὶ αἰχμάζουσιν ὀπῶραυ. 

υ / Φ Γ ολ) / ὃ /{ ῃ 

σοὺ µαχόμην ἕωουσα, καὶ ὀλλυμέγη σε δαμάσσω . 

οὕτω ἀμιστεύουσι «4ιωνύσοιο τιθῆναυ. 
ση πα ΄ 3 1. ρω / 

ἔκλυες εἰναλίην ἐχενηΐδα., πῶς ἐνὺ πόντῳ, 
᾽ α/ 3 ’ ΄ ΄ 

ἰχθὺς βαιὸς ἄναλκις, ἐπέχραε πολλάκι ναύταις, 

ἂψ ἄνασειράζων: ὀλίγῳ ὃ᾽ ὑπὸ χάσµατι λαιμοῦ 

µηκεδανὴν ἀγέκοψε κατάσχετον ὀλκάδα δεσµῷ. 

δέξο µε χερσαίην. ἐχενηῖδα, δέξο. πετήλων 

αὐτοπέδην ἀσίδηρον ἐρισταφύλοιο κυδοιμοῦ. 
/ 3 ΄ ΄ / δν ΄ 

µίμνε µου αὐτόθι, µίμνε ν δεδεγµένος υἱα Ένωνης, 
3 ἵ ΄ Ε] / 

εἰςόκε νοστήσειε «Ααλασσαίων ἀπὺ κόλπων. 
»” λ .] { Γ οώ 

Τοῖα μὲν ἀμπελόεσσα πορυμβοφύρῳ φάτο φωνῇ 

"αῤροσίη τανύφυλλος, ἀρασσομέχοιο «4υκούργου: 
” ο [4 

καὶ χλοεροῖς δεαμοῖσι κατάσχετος ἄγριος ἀνήρ, 
σα / 3 ΄ 3 ’ { 

ἀῤῥαγέων ἀτίνακτος ἀλυκτοπέδησι πετήλων 

ἀμφιπαγὴς. ἀλάλαζεν , ,ἀπειλείων «4ιογύσῳ: 
ο μ ω Ω,/ το / ο αι οὐδὲ. φυγεῖν σθένος εἶχε' µάτην ὃδ) ἐτίνασσεν ἀνάγκη 
Ὁ -” ελ, / 3 ου : οὐτιδαναῖς ἑλίκεσσι περίπλοκον ἀνθδερεῶνα' 

 ----ωὪ 

γ. 58. Ἐοτῖ. περισφἰγξαὶμί π. 
Ὑ. 5ο. λυτοπέδην --- ὀροισίαφ. θ4. ϱχ. Ἀυτοπέδην --- ἐριστ. εἄ, 

αι. λεει επιεά. Ὑγακεί. Θγἰν. ΠΝ. Ρ. 4ο. γυιοπέδην τεμίαῦ. 
ας. {π οοιμάεοίῖ. 

Υ. ὃι. εἶέα Θύων ε, Ῥτ. Φῑέά Θυώνης θὰ, αι. θθὰ ποχαῖι νο- 
1υῖι Εαις, 

Υ. δ4. ἄρασσομένοιο «4υαΐου θἀῑτι. 964 οξ, Ίπίχα ν. διά, 
Ὑ. 66. ἀνήρ ἵπ ἄἠρ πηµίαςςο ἁῑσίτας Οαμίθγς; θὰ Ίὰθο 6Η1θιΙ- 

ἀαιῖο γἱκ αἆ Ἡ, γθιδιπι ροτίίμοι. 
Ὑ. 66. ἀλυκτοπέδῃσι ποτήλοις εἆ, Ρε. ομιθιιᾷ. Εολίς. 

εςο 



ΝΟΝΝΟΥ 

ή να ἱ 
6ο οὐδὲ δι ἀσφαράγδιὸ µέσου πορθμεύετο φωνή, 

ΏΛιβομένου στεφαγηδόν" ἐκυκλώσαντο δὲ Βάκγαι 
η, ’ ΄ ο , 

αὐχένα, μιτρωθέντα μέσον πνικτηρι κορυμβῳ. 
σω { . ὠ/ 

καὶ πέλεκυν δαςπλῆτα δορυσσόος ᾗρπασεν 4ρης 

παιδὸς ξοῦ.. Βρομίην γὰρ ἐδείδιε λυσσάδα Βάχχην, 

65 μὴ φονίῳ ῥουπλῆγι δέµας πλήξειε Πυκούργου» 
/ ο ο 4 ο. 

οὐδὲ ἀ4ρυαντιάδην γλοερῦν ἀπελύσατο δεσιῶν, 
4 . . / πω ς ο 

καὶ µάλα περ ποθέων" στεροπῇ ὃδ᾽ ὑπόειξε τοκῇος, ) 

σω 3 αν λ - Ε] { 

δοῦπον ἀπειλητὴρα «4ιὸς βρογιαῖον ἀγούων. 
ο. 3 - ΄ 

καὶ δολιχὴν προθέλυµνον , ἐπιπροχυθεῖσα καρήτῳ, 

7ο ἀνδρὸς ἁμαιμακέτοιο κόµην ὤλοψε Πολυξώ: 
/ ΄ αν κα ”. -ο 

γαστέρι ὃ᾽ ἀντιῤίου µανιώδεα γεῖρα βαλοῦσα, 
ι. [ή , [αι ρω 

ἁπτομένη Φώρηκος, ἀγνέσπασεν ἅἄρπαγι παλμῷ, 
αι 3 ολ αν ΣΣ η, ; " η. ο 

χωοµένη τ ἔφῥηξε, µαχήμονες, εἴπατε, ἸΠοῦσαι, 
1; ιά ο.” . , ”{ 

οἷον ἔην τοτε Φαῦμα, --- σιδηθείου περ ἐθντος, 

75 Δηλυτέροις ὀγύχεσσι δαϊζοµέγοιο γιτῶνος. 

καὶ ταναοῖς πλέξασα λύγοις ἑλικώδεα σειρήν, 

Χλείδη λυσιέθειρα, καὶ ἀμπελύεσσα Γιγαρτὼ 

εὐπετάλῳ µάστιγι δέµας φοίνιξε υκούργου 
, ον / 

αἱμαλέη σµώδιγγι χαρασσοµένων ἀπὸ νώτωγ. 

8ο Φλειὼ ὃ᾽ εὐρυτέρησι κατέγραφε ταρσὺν ἀκάνθαις 

αἴνομανις" Ερίφη δὲ συνέµπορος Εἰραφιώτη, 

δραξαµένη µέσσοιο δασύτριχος ἄν δερεῶνος, 

ἄνδρα βαλεῖν µενέαινεν ἐπὶ χθονί: µαρναµένη δέ, 

γ. δο. δὲ οπιϊβδυση τν θά. αἷτ, 

γ. 56Η. Φλιῤομένη. 

ν. 7ο. πολυψῶ οᾱ, ϱτ. επιεµά. Ἐαἰῖς, 

γ. 

γ. 

τ. 

γ. 

ψ. 

76. 

77. 
70. 
δο. 

δ1. 

πλέξασα Λυτοῖς οα1ί. 

Νθροίο, απ πΟΊΠεΝ Λλείδη οονγαρίιπι οἵῖ. 
επὶ νώτων Ίοχι. Ἱερεπάωτα. 
{,. ὀξυτέρῃσι. 
Ἔἰραφειώτη εἀἰιὲ. 

οκ αιὶ µέση εερεάστα, αι - 
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Ῥωπγείης Φασύλεια κυβερνήτειρά χορείης, --- 

85 δυσπενέος κενεῶνα χατέγραφεν ὀξέι πάντθιλ; 

παὶ Θεόπη κεκόρυστο:, τυθηνήτειρα. αναίου, 

ῥινοτόμῳ πάρθηκε". δέµας δ᾽. ἤρασσε: ωπυκούργου | 

καὶ Βρομίη, Ἠβομίοῖα 'φερώνυμοᾷ” ἧς ἅμα νύμφη ἵ 

Κισσηὶς φιλόβοτρυς ἐμάστιεν ἀνέρα μἰδοδ. ν οι 

9ο Καὶ πολέμῳ δθυόενει βιαζομένόι᾽ {υκούργου, 

πῆμα φάνη πάλιν ἄλλο  κακώτερον"-. -4θῥαβίη᾽ γὰρ 

πύντιον ᾿Εγγοσίγαιον' ὀρεστιὰς ὥπλισε νΡείη, - οφ 

σχιζόμένων καναχηδὀν ἀκοντιστῆρα  θέμέθλων. 

καὶ δαπέδου βαῦ ύκολπον ἀπεόδτυφέλιξεν οχῆα 

96 αἰχμάζων τριόδοντι Φαλασσομέδων. κ νὰ 

ἐνδομύχοις ἀνέμοισιν Ἱαασσομένων Ικἐγεώχων 

γειοπύνοις ἀνέμοίσιν" ἐπεὺ νωμήτοθε παλμῷ 

χάσµατα κοιλαίγουσι δεσηρότα φωλόδες αὐραι.''. 

᾽άἰδαβίης ὃ᾽ ἀτίνακτος ἐσείετο κόλπος ἀρούῤης " 

10ο ὀγγιγεφῆ δὲ μέλαθρά-τιγάκτὀρι λύετο' παλμῷ, πο ος 

καὶ δρύες εἲς χθόγα πᾶπτον" ἀρασσύμενος δὲ εραίνη᾿ 

Νύσιος ἀμφιέλικτος ἄραψ ὠρχήσατο πυθµην. 

Ὄψρα μὲν ᾿Εγκοσίγαιος, ὑπὸ Ἰδόνα λάῤρος ἀήτης, 

νερτερίων κευθμῶνα µετεθῥίζωσεν ἐναύλων : 

κ 
ου ο του 

γ. 8δ. δυςµενέως ει. ἸΜαλιίδεπι δυςµενέων, αἱδῖ οἨΏδίαχθίι 

ν. 87. 

ν. 97. ἤρασε θὰ. Ῥν. επιεπά, Ἐα]ς. 
γ. 8δ. Ὀρομίοιο ομΗτς εἰ, ϱγ. ΠΡΕΙΟΥ: Εεῆς. 

ν. 09ο. πτολέµμῳ εἀΠιῖ. 

γ. 05. ἀκοντισθῆρα εᾱ, Ῥν. ονιωίόν οὐ. αἷι. ἄκοντιστῆρι 
τονὶθοί Εακ. 

ν. ϱ7. απ γειοτόµοις Ιεδειιά, 5 

γ. 95. χάσµατι εί. θεια, Ἠλοάοπη, 1ποκ σεσηλότα ος. ῥϱτ. ααοά 

Ρορδίεα6 ομιομά. Ρας. 

γ. 102. ὠρχήσατο πηχµήν εὰ. Ῥτ. οιαεμᾷ, Τα]. 



κ κ ος. ΝΟΝΝΟΤ 
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τόφρα πέλεν Κακὸν ἄλλο γεώτερον’ ὑλοιύμίοι γὰρ 
/ ῃ ὃ ι ; ΛΙ. . ; 

Φειγόμεναι µάστιγι δρακογτοκόμοιο Μεγαίρης 

Νυσιάδες ταυρηδὸν ἐμυκή γυναῦ Νυσιάδες ταυρηδὸν ἐμυκήσαιτο γυναῖκες, 

σφωϊτέρων τεκέων δηλήµονες" ἐσουμένη δὲ 

ἢ μὲν ἀνηκόντιζεν ἐς ἠέρα κοῦρον ἄλήτην, 
ο) ή / 3 Ε. ἡ , Περόθεν προκάρηνον ὀλισθησάντα κογύη' 
«λ Δ ’ / Ζ λ 3 3 ΄  οὉ ἢ δὲ φίλον βρέφος εἶλε. καὶ οὐκ ἐμγήῆσατο μαζοῦ : 
”. ο. ΄ , «. 

ἄλλη παιδοφόνον παλάμην φοίχιξε, σιδήρῳ 

υἷέα δαιτρεύσασα". καὶ ἔπλετο μαινὰς 4γαύη. 

καὶ σφετέροις τεκέεσσιν ἐπέδραμον ' ἀρτιτόκους δὲ 

υἱέας, οὓς ἐλόχευσαν, ἐμιστύλαντο µαχαίρη. 

Ἀε κ Ἄ κ ἂέ Χε ἃς 

ἄλλος ὑποπτήσσων. µατιώδεα Πανὸς ἱμάσθλην, 

εἲς ἐχοπὴν ἄγραυλον. 4ραψ ῥακχεύετο ποιµήντ- 

τοῖα μὲν. οἰστρήεγτι δύλῳ κυµαίνετο βούτης, 

δαιτρεύων. ἑὰ τέκνα καὶ υἷέας εἰλαπινάζων 

παιδοβόροις. γενύεσσι' νοοσφαλέων δὲ βοτήρων 

ἄτροφον ἄρσενόπαιδα τόκον τυμβεύσατο γαστήρ. --- --- 

πμ πμ μμ ομως 
. { ι . 

Νυμφάων παλάμήσι' πολυγνάµπτοις δὲ πετήλφς 

ν. 105. ὕλογόμου εὔ11ῖ, 
ν. 108. τοκέων ζηλήμογες εὐτ. 

ν. 112. Αἀπιοάιμ ἱππροτίαμα οί Άδαιεθ πιθηῖίο. 

ν. 115. ἐμιστύλλαντο ο. αι. ἸΝοδίνιι Ῥαλοι οᾱ. Ῥτ, δεὰ {, 

Ίοεειά. ἐμιστύλλοντο µ. αἱ ΧΧ. 177. (Κείεγιμι μοξῖ Ἡ. νεις. ἀθ- 

ωῖ ῥίάτα: τα θηἶπι αμῖο Ῥ]ατεῬ Μι]ίετες ἵπ νίδοεγα κια εαενῖθι- 

τος ἀεσετίρςίε, ία Ἠϊο ἆθ γὶχ]5 εοᾱ. πιοάο Ἰοφαῖ ἀεβοζαί; αἲ αι 

Ῥοδίγθιιμπι ἄλλος ν. 116. πογταϊίοποπα οἰαιθίτ, 

ν. 117. ἄναξ βακχ. οὐ Μτ. απιοιά. ΟΠ. 

γ. 1185. Νο δόλῳ πηίείαν ἴπ γόῳ νεῖ φἰιῖ]ε φαιά, πιοµθο, ἵται-- 
ἀει οὐ. Ῥάος]ι, 

ν. 122. Απο Ἠππο ΥοΥΕΗΠΙ ΥΙΥΕΙΙ5 ]αοιπιαΙῃ 6986. νίάΙί Ίαπι Ότι- 

Ἠβεις. Ίεεςι Ἰχάιςῆμς οταΙοιῖς αἲ Έγουιτραπα, ἔ. υππις απίατη 
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ἀμφιπαγὴς πεπέδητο, καὶ οὐ {όνυ κάµψε «4ναίῳ" 

οὐ ἕο χεῖρα τίταινεν, ἀλεξήτειραν ἀνάγκης. 

οὗ ῥροντῆς φόβου εἴχεν' ἀπειλήσας δὲ κεραυνῷ, 

χώετο Ῥασσαρίδεσσιν: ἐπεσσυμένιν δὲ προοώπῳ 

ἀστεροπὴν ἐνόησδ, καὶ οὐχ ὑπόειξε «4υαίῳ. 

ῥἆλλετο ὃ᾽ ἔνθα καὺ ἔνθα" πολυσπερέων δὲ βολάων 

τοσσατίην ἕστηκε µένων ἀντίξουν ὁρμήν. 

Ἴάρεα Ἰοῦνον ἔχεν Ἰραισμήτορα, µοῦνος ἐρίζων. 

Ζηνὶ, ΤΠοσειδάωνε, Εέ ην Ἀφθονὶ, Ἀηθέι, Βάκχῳ. 

καὶ µογέων ἀχάλινον ἀπεθῥοίβδησεν ἰωήν" 

“άψατε πῦρ, φλέξωμεν ὅλον φυτὸν, ἓν πυρὶ κείσθω 

Ῥωκχικὰ ταῦτα πέτηλα, καὶ αἲθομένας διὰ πάντα 

ἡμερέδας ῥίψωμεν ὑποβρυγίῳ «{ιονυσῷ, 

ἠνορέης ᾿4ράῤων σημήϊον΄ ἀλλὰ καὶ αντὴν . 

δεξαµένη κατὰ κΌμα Θέτις πυρίκαυτον ὀπωφην,' 

τέγρην ἀμπελόεσσαν ἀποσβέσσειε Φαλάσση: 

λύσαις φάσματα ταῦτα καὶ αἰόλα µάγγανα. δεσμῶν 

μάγγανα Νηρείδων Ιοσιδήΐα ταῦτα δοκεύω: 

λύσαιε, καὶ ῥοθίοις µε πελάσσατε" μαντιπόλῳ γὰρ 
-- ο ε/ ΄ 1]ρωτέί φαρμακύεντι κορύσσομαι' ἄψατε πευκην, 

γουκιις δἱαδιιοάί: «Φεινόμενος δ᾽ ἔτι µίμνε «{ρυαντιάδης .4υκόοργος 
Ἰνυμφάων παλάμῃσι" π. Οοττβεπάιμα απίπι 6966: Ἰνυμφῶν ὃ᾽ ὃς 
(56ἵ]. Τ,γουχρι5) παλάµῃσι πολυγγάμµπτοις τε πετήλοις ᾱ. π. γε]: 
Ἱνυμφῶν δ᾽ εν παλ. π. τε π. ἄ. πι, Ν. 0. γ. Κ. μη Ραρυιιι 

οδί ριοραρ]]ο. 
γ. 124, οὔδεα χεῖρα εᾱ. Ρε. οὐδ᾽ οἵ χεῖρα εᾱ. αι, εκ 1{ε]{οἳ 

εομί. Εαῑκ. 9θ6ά {, φορ. οὗ οἳ χεῖρα. Ἡ]ιοάοια, «ομὲ, οὐδέ τι, 
Υ. 126. ἀπειλήσας δὲ καρήνῳ θάἰε, Φΐπθ δεµδι. 
γ. 126. ἐπεσσυμένη δὲ πρ. εἀ{τῖ. 
Υ. 154, διὰ πόντου ἰεμίαρ. (απἲ. 
ν. 158. επισβέσσειε 9. εά{τ. 
γ. 1άι, πελάσατε ο. ϱε. διπειά, αἷς, 
γ. 141, ἀ{1ρωτεῖ εώ(τι, 



΄ 
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, 

ὄφρα µολων παρὰ πόντον ἐμῷ ποινήτορι δυμῷ 

ξεινοδόκον Βρομίοιο καταφλέξω Ηελικέρτην. 

145 ἍΕϊπεν ἀπειλείων καὺ ἸΝηρες καὺ 4ιογνύσῳ. --- --- 

κ ο Ἄς ἱ ο Δε ιό 

᾽ὐῥαβίης σχεδὸν ἠλθεν' ᾿Ενυαλίου. δὲ καμόντα 

υἷέα δενδρήεντος ἄνεζώγρησε κυδοεμοῦ, 

άρεος ἄορ ἔχουσα σιδήρεον' ἀμφὶ δὲ Βακχῶν 

δαιµονίης γύµνωσε σελασφόρα γῶτα µαχαίρης, 

150 εἰς φύβον ἀΐσσουσα Κυβηλίδα θῆλυν ἔνυω. 

"4ιῤροσίης δὲ πέτηλα διατμήξασα σιδήρῳ, 

δεσμοὺ: βοτρυόεντας ἀπεσφήκωσε «{υκούργου". 

καὶ χθονὸὺς ἐπρήῦνε τινάκτορα Ἀυανοχαίτην, 

νωτὸν ἑὸν, καὶ ΖΊνα πόσιν, καὺ μητέρα Ρείην, 

165 ῥυσαμένη «4υκύοργον, ὅπως ἐναρίθμιος εἴη 

ἄδωνάτοις. ᾿4ραβες δὲ πολυκνίσσων ἐπὶ ῥωμῶν, 

ὡς Θεὺν, υἷα «4ρύαντος ἐμειλίξαντο θυηλαῖς, 

ἀντὶ 4ιωγύσοιο μελιζζῥαθάμιγγος ὀπώρης 

λύθρον ἐπισπένδοντες ἀβακχεύτῷ «4υκοόργω, 

160 καὶ τὰ μὲν ὣς «μελλε γέρων χρόνος ὀψὲ τελέσσαι. 

Ζεὺς δὲ πατὴο, ἵνα µή τις ἀγηνορέων βροτὸς ἀνὴρ 

ὄλλος, ἔχων µίµηµα δορυθρασέος «{υκούργου, 

μῶμον ἄναστήσειεν ἀμωμήτῳ «4ιονύσῳ, 

΄------------- 

γ. 145. Ἔοτι. ποινήτορι πυρσῷ. 
ν. 146. Ἐκοίαιι {. νθγκας, ἁααΐσια Πρι Οσπ, καὶ τὰ μὲν ὡς 

ἐνόησε «Αιὸς δάµαρ, ὠκεὶ ταρσῷ ᾽4ῤῥαβίης σχεδὸν ἦλθεν. Ώε |4- 

ουμα εοσθίῖιαι οιαπι Έα]. 

ν. 148. Βάκχου εἔτε. απῖ ες αιαῖς ο/αξ. 

γ. 10ο. {. αἰθύσσουσα. 
γ. 192. ἀπεσφήκουσα «4. οᾱ. ρτ, οπιεπά. Εα]κ. 

ν. 159. Ἐοττ. Ροίΐα5 Ἰοσεπάυπι ῥνσομένη «4. 
Υ. 16ο. τελέσσω εᾱ. Ῥε. τελέσσει θὰ. αι. 9εὰ Ἐα]κ. γο]εβαί τε- 

λέσσειν, {οτῖ, νειθ. ἳ 

πο πο ανα 
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ο 3 4 { 

αἰνομανὴ υκύοργον ἐθήκατο τυφλὸν ἀλήτην, 

5 ἄστεος ἄγνωστοιο παλινδένητον ὁδίτην, 
/ ” πομπὸν ἄναγκαίης διζηµενον ἀτραπιτοῖο 

” [ή .] ’ ὸ { 

πολλώκις αὐτοκέλευθα περιπταίοντα πεδίλοις. 

Καὶ τὰ μὲν ἐν σκοπέλοισιν. ᾿Ερυθραίῳ ὃ' ἐνὶ πόντῳ 
, -- ο ΄ ο 

Φυγατέρες «Ἀηρῆος: ἔσω βαθυκύμογος αὐλῆς 

εἰναλίη «{ιόγυσον  ἐμειλίξαντο τραπέξη. 
/” , .. / ο καὶ Σεμέλης ῥίψασα δἐπετέος φύόνον εὐνῆς, 

3 [ 4 ε/ ε) / / 

οἴνοφύτῳ Φρασυν Όμνον ἀπακρούούσα «4ναίῳ, 
ἡ ο 4 / 1 / μαῖα «{ιωνύσοιο, µελίζετο ποντιὰς "ἔνω. 
ον] Έ / ”λ μὰ / 2, ρω αἱ μξ 
καὺ Ἡρομίῳ γλυκὺ νέκταρ ἀπὸ κρητῆρος ἀφύσσων, 

4 3 / 5 ΄ ῃ σύντροφος ἰσοέτηρος ἐωχο-ύει Ἰηελικέρτης. 
ο - [3 Δ α κάδ , σσ Γη 

Ἡὸς Ὁ μὲν αὐτόθι µίμτεν, ἔσω βαθυκύμονος αὐλῆς, 
{ 3 Ὕ πύντον ἔχων πλατὺν οἴκον, ὑποβρύχιος µεταχάστης, 

ον ’ ' { 

καὶ Θέτιδος βρυύεντι χυθδεὶς ἐπεμέκλιτο κόλπῳ: 
Ξ / { ς 1/ Ἡ ; Ἰαδμείην ὃ᾽ ἀκόρητος ἑὴν εὐπαιδα”τιθηνην, 
π [ή { 

αὐτοκασιγνητην προςπτύξατο µητέρος ἔνω, 

καὶ φιλίῳ πήχυνε Παλαίμονα πολλάκι δεσιῷ, 
Π , - { ; 

σύγτροφον ἰσοέτηρον. ἀδουπήτῳ δὲ πεδίλῳ 
/ / 2 / , οὐκέτι πονλυέλικτον ἄγακρούουσα χορείην, 

[ή / 

Ἠάκχου μὴ παρεύντος, Ανεπτοίητο ιμαλλών, 
3” / : ΄ ; 

ἴχνια μαστεύουσα «αλασσοπόροιο «4υαίου. 
ῃ ο μά λό ὁ 1 3 .) 3 ΄ 

καὶ Ὑάτυρος φιλόμοχῦος, ἔχων ἀγέλαστον ὀπωπην, 
- ο” .. ϱ᾿ 3 / Δ σἡ ξείνῳ πένθεί κάμνεν: ὀριπλάγκτοισι δὲ χηλαῖς 

γ. 107. ίο εᾷ τε, αἱ αὐτοκέλευθα αἀνειρίαΗίθς δµπιαίαχ, Θεά {, 
πέδιλα. 

γ. 175. εωνοχόει εά1ττ, 
γ. 18Ο. µητροκασιγνήτην προπτύξατο μητέρα Ἴνώ εᾱ. ϱν. Όπιπα 

προςπτύξατο επιθµᾶ, ἵπ εᾱ. αἲτ εν Ἐαῑς, τοσα ἀθάὰ Ἠειιας 
ΟΥΡΗ. Ρ. 752, 

γ. 184. ἀνεπτοίησε θὐέτ. 

τ. 187. ὁριπλάκτοισι γυὶδο. ,,ὀρειπλά.: Ἡλοάοια. 

Ν 
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. 

ἡ ΝΟΝΝΟΙ 

1; 3 , Ἀι οἳ Δ ο. 5ο 
ΕτρεγΟΥ οίστρηεντες ἆγά δρυμὰ Π]άγες ἀλῆται, 

ο 3 ο ά ’ 

1{ᾶγες, ἐρευνητῆρες ἄκηρυκτου «4ιονύσου. 
) { / [ιά ᾿ » εκ, 

199 Σειληγὸς ὁ ἀχόρευτος, ἀκηδέα κυμβαλα οίψας, 

196 

3200 

2005 

μ5 ’ ” , τ 

κεῖτο καιτηφιόων’ Κρονίη ὃ᾽ ἐλελίζειο Ἀύμφη 
ιά / ΄ 

Ἰήάκοις, ἀπενῶήτοιο «4ιογύσοιο τιθήνη, 
; ε 4 σ.. ο [ ὁ. 

Ῥακχείης οµόδιφρος ἐὔκνήμιδος ἀπήνής. 
εν ν] /΄ , ολ , 

ὣς οἳ μὲν δεδάνηντο κατηφέες' ὄχχυμένοις δὲ 
ΛἈ ; -”ω [ 

Σκέῖµις. ἀκυμάντοιο λιπὼν κπευθμῶνα Δαλάσσης, 
[ή στι, πῇ / 

πατρῴην ἀδίαντον ἑῆν Ίλαυνεν ἀπήνην, 
/ / / 

γόστον ἐπερχομέτοιο προαγγέλλων «4ιονύσου. 
κ Δ σ/ Β [4 ς μ- λ{ ὸ -” . .. . 

φρα μὲν άμφεπε Ραάήχος αλιτροφα ὐειπγα τραπεςης, 

, Δ 7 Γ δ/ 3 ’ ν ω , 

τόφρα δὲ Καυκασίοιο δι οὗρεος εἰς πόλιν ᾿/.γδῶν 
Ε 5 ’ μ «; / α οἰτογύτου Ἠρομίοιο ποδήνεµος ἵπειο κηφυξ, 

ταυροφυὴὶς, χόθον εἶδος ἔχων κερεαλκέῖ μορφῇ, 

ἀντίτυπον µίµημα Σεληναίησε κεραίαις, 
1 Ὁ ῃ η , ; 

αἰγὸς ὀρεσσιχόμοιο περὶ χροὶ δέρµα συναψας, 
3 ’ ὃ ’ ος ο ὰ 1/ αὐχενίη κληϊδε καθειµέγον ἐξ ἑνὸς μου, 

Ν ο - 9 ’ -. δεξιτεροῦ πλευροῖο κατήορον εἰς πτύχα μηροῦ, 

ἀμφοτέρης ἑκάτερθε παρηΐδος οὕατα σείων, 
ς 3/ 3 , ’ ’ . 3 ’ . 

ὥς ὄνος οὐατύεις, λάσιος δέµας" ἓκ µεσάτης δὲ 
ει -ᾱ 3 / η / Ψ ἵξυος αὐτοέλικτος ἔσυρειο σύγγονος οὐρή. 

ν. 19Ο. Σιληνὸς εὐῖιε. 
ν. 10ἱ, κατηπιόων εὐί. κατωπιέων Ἡ]ιοάοια,. ος εµδρεσείυά 

Ἠρονίη. απ χρονίη 2 
ν. 193. µάκροις ἄπενῦ. εἰ. Ῥν. ειπεν. Εαὶκ. 
γ. 100. Φκέλμος εἀλῖ, 

ν. 1096. πατρώην εἁτιι. 

ν. 201. κεραελκέξ µ. Υυ]βο. 

ν. 902. κεραίης εί. 

ν. 300. δεσμἁ συνάψ. εἀ1ε. 

ν. 204. καθημένον ει, 

γ. 2069. κατήορον οεἁ1τῖ. 
γ. 206, ἀμφοτέροις οὐ. 
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ή /.ς » 7 / 

᾽ἡμφὶ δέ µιν γελόωντες ἐπέρρεον αἴθοπες ᾿/ηδοί, 
πο «; «/ .“.. ν) 

910 εἰσόκεν ἐγγὺς ἵκανεν, ὅπη διδυµόζυγι δίφρῳ 
-- / ΄. 1/ Β] ὃ ο 

ἔζετο 4ηριάδης περιµήκετος, ὀρχαμος ἀνδρῶν, 
Α ”/ ϕὰ { ἠλιβάτων στατὸν ἴχνορ ἀναστέλλων ἐλεφάνιων. 

Γ / λό λ Ἡ) 3”, { . 

καὶ Σάτυρον γελόων, φιλοκέρτοµμον ἴαχε φωνην' 
.. , / 

Οἵους «{ηοιάδη διδυµόχροας ἄνδρας ἰάλλευ 
6 ; πο ο 915 ταυροφυἠς 4ιόνυσος, ἀθύριατα δηϊνοτῆτος, 

- ω ε/ , ; 
ἀλλοφυεῖς, οὐ φῶτας ὅλην ᾖβροτοειδέα µορφή», 

ο -- το / 4 ρω Φηρῶν εἴδος ἔχοντας, ἐπεὶ διδυµάονι μορφῇ 
ο» ΄ ’ / λ 

εἰσὶ νόθοι ταῦροί τε καὶ ἀνέρες' ἄμφότερον γὰρ 
λ λ -ᾳο Ρῃ 9 / Γ καὶ βοὺς εἶδος ἔχουσι, καὶ ἀπδρομέοιο προζωπου. ---- 

κ. ἂς Ἀέ 3έ κ ιά ιο ει. 

ὰ ή , / 3 Γ ᾳ, , 390 καὶ πυρύεις σέο Πάκχος ἀκούεται, Όττι τεχουσης 
3 Λ / 9 αἳ Ά / ἐκ λαγόνων ἀγέτελλε διοβλήτοιο Θυώνης.. 

λ ’ Ε] ε/ λι ’ αν ἆθ: ἵι { καὶ πυρός ἐστιν ὕδωρ πολὺ φέρτερον: ἣν ἐθελήση, 
/ κ. Λ 5 / . 

χεύµατι παφλάζοντι πατὴρ. ἐμὸς, ᾿Ιηδὺς Υδάσπης 

Ζηνὸς ἀποσβέσσειε πυρίπγοογ ἀσύμα κεραυνοῦὺ. 
η λτν Α 4” { [ή , " 

23956 Ἓγγεπε, καὶ πολέμοιο προάγγελα σήματα Φαίτων, 
ο) , { 3 ... ΄ / ἀσπίδα ποικιλότωτον ἀφειδεὶ τύψε µαχαίρὴ 

σω Π 39 3 { ΔΝ ο 
μεσσοφανῇ περίκυκλον ἐς ὀμφαλόν. ἓκ δὲ βοείης 

Α 3 ’ , ’ 

χαλκὸς ἀρασσομένης ἐπεβόμβεε λοίγιον ἤχω. 
- ϱ) ρω α ο. / ’ Γ Ἱκαὶ βλοσυρῷ βασιλΡὲ τεθηπότα χείλεα Λύσας, 

950 ἀγγελίην Βρομίοιο ταχύδροµος ἔννεπε κήρυξ" 

γ. 200. 7ελόωντι ἐπέθρ. εὄ1ῖ. οπα. ἶαπι. Ἠλοάοπα, 
ν. 21Ο. ὅπη εί. 

γ. 215. Σατύρων εδ. θπι, Ἰαπ Ἠ]ιοάοτη. - 
ν. 217. διδυµάονι μορφὴν εᾱ. Ργ. επιθινὰ. Ἐα]ις, 
ν. 220. Ἐλδι οὐ]. πα]]αμα”" Ἰαουπαια Ἰαρθιῖι, Ῥ]ατα {πιο Ἡίς 

ἀεειμί. Του. δεᾳµεβαίς Ὕθγδις οι η ἡ]ὶ ἠίο: καὶ κερόεις 

σέο Ἠάμχος, αῖ α΄ Βαοευτα οκἰομαμάυπι αἀα1ῑίς. 
γ. 3320. πτολέμοιο αζ1τ. 

Υ. 300, ἀγγελίη Βρομ. οὐιτε, 
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η] 

ΝΙΟΝ Νο Ὁ 

. ερ υὉ Δ ΄ , 3 

Αηοιάδη, σκηπτοῦγε, Φεὺς ιόνυσος ἀνώγευ, 
1 ’ ε 3 [ιά 

᾿Γηδοὺς δεχνυµένους λαθικηδέος οἵγον ὀπώρτς, 

σπένδειν. ἀθανάτοισε, δίγα πτολέμων, δίχα µόγθων" 
3 / λ ͵ / 3-48 / 

εἰ δέ κε μὴ δέξαιντο, κορύσσεται, εἰθόχε ϱὉ ύρσοις 
ο / ϱω ς , ς, ; 

Ἡασσαρίδων γόνυ δοῦλον ὑποκλίνειεν “Υδάσπης. 

ἀγγελίης ἤκουσας ἄληψέος: εἰπὲ καὶ αὐτὸς 
ῃ σω ε; 3 ’ / εἰρομένῳ τωὰ μῦθδον, ἵν' ἀγγείλω 4ιονύσῳ. 

ον / ο- ε] / ΄ Π 

ἵὼς Φαµένου, σκηπτοῦχος ἄνήουγε λυσσάδάα φωνήν" 
5 / ο ν Ν ) 3 κ Μ , 

ὦ πὀποι, οἱον ἔπος Ὀρασὺς ἔννεπεν, ἀνδρομεος Φηρ. 
3 Π . ’ 

940 αἰδέο'αι κήρυκα µαχήμοχι χειρὶ δαµάσσαι, 

240 

250 

οὗ δόρυ Φοῦρον ἔγοντα, καὶ οὐ «αύοντα βοείης. 
 ϐ « ν π 
ἔκλυον, ὕσσα µύγησε τεὸς πρόµος” ἔκλυε ΙΓάγγης 
3 , β σ Ἡ / 4 10) ἀδρανίῃν Βφομίοιο καὶ ἠνορέην «4υκούργου. 
-α - / ι 3 

οἶδα τεὺν ῥασιλ]α, χὸθον Φεὺν, ὁππότε φεύγων 
’ } ΄ ὼ ’” 

εἰς ῥυθὸν ὠλίσθησεν ἀλεξικάκοιο «ὃαλάσσης. 
ν ; ς / 5 

ἣν ὃδ᾽ ἐδέλης, πόδα Κάμψυν ὁμούριον εἰς γθύνα Ἰ{ήδων: 
ασ .ΜΤ, / ’ ’ 

κεῖσε μµολώὠν., ἀγόρευε χοροστασίας «4ιονύσου. 
΄ ͵ ο 5 / μυ 

δείξω Βάκτριον οὖδας, Όπου Φεὸς ἔπλετο ίθρης, 
΄ ; / 1 

᾿σσύριος Φαέθων ἐγὶ Περσίδι' ἀπριάδης γὰρ 

οὗ µάθεν οὐραγίων µακάρων χορᾶν, οὐδὲ γεραίρεν 

᾿Ηέλιον, καὶ Ζῆνα, καὶ εὐφαέων χορὺν ἄστρωγ. 
/ / ωω σσ 

οὐ Κρόνον, οὐ Ἀρονίδην ἐδάην, ὀλετῆρα τοκῇῆος, 
ε] κ / Ε) λ ’ εω 9 { (δ. 

οὐ Κρόνον ἀγκυλόμητιν, ἑῶν Φοινήτορα παίδων, 
/ / Δ / 

4ιθέρος ἀμήσαντα φυτοσπάρον ἰσθμὸν ἀἄρότρων. 

ν. 224. δέξαντο εᾱ. Ῥχ. επιεμὰ. ας, 

ον. ο40, ἣν δὲ θέλης εἄτιι. 

ν. 347. κεῖᾶι ῥαλὼν, ἄγορ. οτε, [ογίαβδο Που οομΗμο «ἆαπι- 
μοαπάμπη, ἰ 

ν. 25ο. γηραίει εᾱ. ϱε. επι. Έα], γεραίρω οομῖ. (αμ. 

γ. 202. εδάη εε. 6ιπ. Ίαπι Βλοάοπι. 
ν. 3505. Φηνήτορα θὰ. ϱτ. θιηθμᾶ. Ἐαῆς. 

γ. 454. εσμὸν ἀρότρῳ οὐΠί. ροφϊρεία ειιεμά. Όσα. Ῥτας ΗεΙΗ, 
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Γ) , ῃ δὼϊ ' χ. «ὶ δε ῇ α ὁ 

4γγὠσσω σεο ὀωθα, γαι ην ονο ηναθ οπωρην 
3 / ’ ΄ 

οὗ δέχομαι ποτὸν ἄλλο μετὰ χρύσειον Υδάσπηφ. 
- Αλ / α/ ς 3 ο / 3 Ν , οἴνος ἐμὸς πέλεν ἔγχος' ὁ ὃδ᾽ αὐ πύτος ἐστὺ βοείη. 
.] ’ ΄ ς ΄ 

οὐ Σεμέλη µε λύχευσε πυριῤλήτοις ὑμεναίοις, 
’ { / δεξωµένη Φαλάμοις φόνιον φλόγα: χαλκοχίτων δὲ 

ς ῃ ./ς { ο... 3 γι /{ 

ημέας ἠέξησε μύθων ἀπόρητος Ενυω. 
ὼ / ’ { 4 ! οὐ µακάρων ἀλέγω τεκέων «4ιός' ἀμφότεροι γὰρ 
πω 3 Γ λ π. ο { 

μοῦνοι ἐμοὶ γεγάασι Φεοὶ, καὶ Ἰ αἴα καὶ Ίδωρ. 
σω Δ ο ] ’ / . 

ταῦτα, μολὼν., ἀγόρευε φυγοπτολέμῳ «4ιονυσῳ 
Ὕδρς , κε. 3 { { ͵ 

ρε, φυγὼν ἄκίχητος , ἕως ἔτι τόξον ἐρύκω, 
αλλες .] αγ υ] ς , Δ [ή 

ἔθφε, φυγων ἐμὸν ἔγχος" ἐς ὑσμίνην δὲ κορυσσας 
5 κ. Π ρω 3 4 ω ἡμιτελεῖϊς σέο Φῆρας, ἄθωρηκτους τε γυναῖκας, 

/ , [4 , 

ἄποιάδη πολέμιζε, καὶ Γνδῴην μετὰ γίκην 
; ὃ 5 3 [ή ὃ [ή 4 { 

συγὀροµον αυ ἑρυσω σδ ὀορικτιτῳ «ιονυσῳ.' 
κ) Δ 3, Δ ῃ / Ρ] ’ η] 

οὗ μὲν ἐγὼ τελέσω σε διάκτορον: οὐ δύνγασαι γὰρ 

λάτριον ἔργον ἔχειν οἰκοσσόον' ἀλλά σε μακροῖς 
σ/ / νι / / ούασι ῥιπίζοντα παρ εἰλαπίνησιν ἑάσω. 

ο 3 λ 3 / ν΄ 2 η Γ ͵ 
ν 4 ἐ ο ς ως ειπὼν, ἀπέπεμψεν ἀπειλείοντι προώπῳ 

/ . ου /{ καὶ πίνακος πτυμτοῖο μέσον κενεῶνα χαράξας, 

τοῖον ἔπος ταχύμυθος ἐπέγραφε δίζυγι δέλτῳ" 

375 εἴ δύνασαι, «ιόνυσε, κορύσσεο 4ηριαδῆς. 

Τοῖα μὲν εἰραίων, πάλιν ἔδραμεν ἠχέτα κήρυξ, 

γ. 205. ἢν ὀνόμῃνας οἁτιί. 
γ. 3206. Φεΐρας εἀ1ι. οπι. Ἠλοάοπα. 

γ. 2607. «ἰηριάδην πτολέµιζε κ. Ἰνδώην εᾱ. ϱτ. «{πριάδῃ οπιεπᾶ, 
Εα]ς. 

γ. 37ο. λάτριον ἐγὼν ϱᾱ. ϱε. οιποιᾶ. Ἐαϊκ. εἳ Οαμΐ, 
γ. 271. ῥαπίζοντα εάϊα. Ὑετιπα γίάΙ Έα]. οκ ἑάσσω νυ]ρο. 

γ. 375. καὶ σάκεος πτυκτοῖο µ. επ, ειπειὰ. Ομ. Αι 1, 
ἀθάίδεοι σανίδος, γε] σελίδος. ϐΟΕ. ν. 5οο, 

γ. 1374. Ἐοτι. βραχύμνυῦδος. 

γ. 175. δηριδῆῖ εὰ, Ῥν. εμιθιιᾶ, Ἐα]]ς. 



άθο ΝΟΝΝΟ3Υ 

« Γ - Σειληνὸὺς ὃ᾽ ἐκίχῆσε γεγηθύτας: ἐξανιὼν δὲ 
« ’ ’ 4 , " ἐκ ῥοθίων «4ιόνυσος, ὀφειάσι αίγνυτο Νύμφαις. 
.νό , 3 { λ / Ε 

καὶ Ἔστυροι σµίρτησαν' ἐπωρχήσαντο δὲ Μάμχαν 

980 γηραλέοις δὲ πύδεσσι Μάρων ἡγήσατο μολπῆς, 
ο 3 ΄ ΄ ο ως 

πῇχυν ἐπικλίνων διδυµμόονος αὐχένι Βάκχης, 
) 2/ αι /{ [ή ”, 

µεσσοφανῆς, εὔοδμον ἀποβλύζων γύσιν οἴνου" 

καὶ µέλος ἀκρήδειινος ἐπεσμαράγησε Ἰιμαλλών, 

ἔχνιον εἴκαῖουσα παλιννόστου Διονύσου. 

2865 λαὺ Θεὺς ἀμπελύεις προτέρας ἔθῥιψε. µερίμνας, 

τερπωλῆς ὃδ᾽ ἐπέβαινεν, ἐπεὶ πάῦεν ἔγδοθι πόντου 
/ 

πάντα, 

ἀξείνων 

-ῃ , 
Τορωφναίοιο παρὰ Πρωτῆος ἀκούων" 

3 4 Ε] 1 Ε] / 
ράῤων ἐνοσίχθονα παλμὸν ἀρούρης, 

εω- υ αἹ . , Σ παὺ σφαλερὺν «4υκόοργον, ἑῷ ποδὶ τυφλὸν σλήτην" 
Ὕ - Ἅ / 

990 ἔκλυε καὶ νοµύης Φανατηφόρον οἴστρον ἀνάγκης, 

πῶς χορὺς ἀγρονόμων ἐλελίζετο, πῶς ἐνὶ ϱ/ήσσαις χορ 7 ἳ 
.. αθο 3 { - 

σφωϊτέρας ὠδῖνας ἐδαιτρεύσαντο γυναῖκες ̓  

ἔκλυε ὃ) αἰθερίων “Υάδων χορόν: ἔκλυεν αὐτὴν 
/ ν , ιά 

᾽μῄροσίην, μετὰ γαϊῖαν ἐπαντέλλουσαν Ὀλύμπῳ, 

3295 ᾽μβροσίην, ἄκόμαντι κορυσσοµένην «{4υκοόοσγω, 
᾽ |. ϱ Π Ττ] » [ 

Δ /. αι ἕ λε λ , 3 { 
καὶ μοῦον εὐόρπηκα, καὶ ἀμπελύεσσαν ἐνυω. 

.ν - Αα, πες ; 

Τοΐσι δὲ τερποµένοισι παλίνδροµος τε κήουξ, 

ἄσκηθὴς) πολύευκτος ἀγαλλομένῳ «4ιογύσῳ, 

τ. 277. 

γ. 2768. 

γ. 282. 

γ. 284. 

ν. 286. 

γ. 287. 

Σιληνοὺς --- εἰκαίων δὲ εα(ττ, 
νύμφης εά{τ. 

επικλίνων χύσιν εἀΙτι. ε νειδα ρτ8εο. 
ἔχνιον ἀΐσουσα γῖρο. Επι. Ίάα Ὡλοάοσπι, 
τερπωλῆς τ᾽ ἐπ. θ6ἳ πιοκ λάψεν ενδ. οὐ]. 
πάντι τὸ ρονέοιο εἰ. ϱτ. πάρτα σαφῶς νοεροῖο 84. α]ῶ 

εκ Ππίετρο]. πθδείο οπής: παπι Εαῑκ. «οπῖεοϊε τορῶς 2οεϱ. ΕΠο- 

ἅσπι, οοΠ1. πάντα τότ᾽ ἀκρονόοιο. 

γ. 901. 
γ. 202. 

οἳ (ληίι 

ενὲ ῥίσσῃς εἀά. ῥήσσαις νε] βήσσης εοπᾶ. Εαῑκ. 
ὀδύνης ἐδετρεχέαντο γυναΐῖκας εί. Ὑεταία γἷά. Εκίκ. 

3 
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ἀφροσύνην ἐνέπων ὑψαύχενα «{ηριαδῇῆος, 4 

5οο δίζυγὰ δέλτον ἐχών, ἐγκύμονα δηϊοτῆτος. ςὐ] χ ι πνοτη 
ν α/ ’ 5 ΄ ͵ ς , Δ 

Οὐ μὲν ἄγαξ ἀμέλησεν: ἓἕς ὑσμίνην δὲ μαγητὰς 
΄ , ἐ Ἡ , ω 

Φαάρσήεις ἐφόησε προς ἄστεα ηριαδῆος, 
} / ῃ { ϱ/. 

σύαβολα γινώσκων κεχαθαγµέλα µάοτυρι δέλτῳ. 
ι , ο ΄ 3 ιά «/ ΄ 

καὺ Καλέσας 'Ῥαδάμανας ἀλήμονας, οὓς ποτε γαίΐης 

5ο5 Ἀοηταίης ἄέκοντας ἀπὺ γΘονὸς ἤλασε ἸΤόως 
Ἄς ιά ’ Ε) ϕ ιά 

Ἰ4θῥαβίης ἐπὶ πέζαν, ἐπέφραδε γεύµματι “Ῥείης 
ου. .. 5 / 3 / ο 

πῆξαυ νῆϊα δοῖρα Φαλάσσιον εἰς μύδον ᾿1γδῶγ. 
9 1 , ς [κο πώ ’ καὶ ταχὺς ἤλασε δίφρον Ἑωϊον εἲς κλίκα γαίης, 

΄ / ’ υ) ο Ἰ ” 

τεῦχεσιν ἀστράπτων ἅτε Φωεφόρος. ὀμφὶ δὲ πέτρὴν 

510 ἑκαυκασίην λοφύεντα διαστείχων πενεῦνα, 
3 / ἁ / ρ] τς “... 3. ΄. 

Σίῳης παράµειβε φεραυγέα πέξαν αρουρης, 
, ολη .. : { 

᾿Ἠελίου βαλβίδα μεσήμβρίζουσαν ὁδεύων. 
1) υπ σ { { ε) α. [4 

Όπρα μὲν εὐύθυρσυιο µόχης ἠπούδτο φωνή, 
Ἆ μ ε) / 9] / ’ 

καὶ στρατὺς ἀγχικέλευθος Ὀρεσσιτόμου Διονύσου, 

51ὸ τόφρα δὲ «4πριάδης πυκιγὸν λόγον ἵδρυεν Ινδῶν, 

γαῖαν ἐς ἀντιπέραιαν ἑὺν στρατὸν ἄζυγα πέµπων, 

πᾶσαν ἐπιτρέψας δολομήχανον ἐλπίδα χάρµης 

᾿Αρεὶ χαλκοχίτωνι" καὶ ἔπλεεν ὑψόθι νηῶν 

λαὺς, ἐρετμώσας πεπεδηµένον ᾿Τνδὸν “Ὑδάσπην. 

2ο καὶ στρατιαῖς διδύμησιν ἐρίζετο φύλέπις ᾿Ινδῶν 

-.χ. 503. ἐρόησε πρὸ ἄστ. οἆ. ϱτ. ἐσόβησε πρὸς εᾱ. αἰι. εκ εππεπά, 
Ἐαὶκ. εβόησε ἀεάῑι Θεα]ρ. 

γ. 507. ῥῆξάι νήϊα ὃ. εἀῖτι, 
γ. ὅοο. τείχεσι» οἁ1τῖ, επι. Ἠλοάοπα. 
ν. 11. ἔώης εά1τι, 

γ. 510. ηκούετο φωνῆς νυ]δο. φωνὴ ἴαπι Βλιοάσιι. Ἐοτ. Ἰδ- 
δει. Φήμη. 

γ. ὅ14. ἀρασσομένου «4ιονύσου θά[ίτ, 
γ. 515. ἵδρυσεν ο, 

Υ. 518, ἄρῥεὶ χ. η. ἔπλαινεν ᾱ. ϱτ. ᾽άῤῥεε ντ ἔπλεεν εᾱ, αἲι, 
ετιπι νἱἀ. ας, 

γ. 19. λαὸν ερ. 9ἡ, µε. επιομὰ, Εαἰῑς. 
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25ο 
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54ο 

ΝΟΝΝΟΥ 4ΠΓΟΝΥΣΙάΚΩΝ ΚΗ. ΧΙ. /.. 

3 ᾽ 3 : ; -ᾱ 
ἄμφοτέρην παρά πέξζαν ἄκονζοφύρου ποταμοῖο, 

υ ) / ΔΝ ’ ' / λ 

Θουρεὺς μὲν Ζεφύροιο παρὰ σφυρά:. «ηριάδης δὲ 
’ 1 Σα Ἶ ν ., / - 

ἀντιπόρου σχεδὸν ἠλῶε παρὰ πτερὺν αἰῶοπος Εύρου: 
2 , ’ -ω 1”. ; -- 
Ἡν δέ τις αὐτόθι χῶρος ἐὖσκιος, ὑππόθι πυκγοῖς 

μα] / 3 / ε ὦ «/ ἔργεσι παντοίοισι; ἐμιτρωῦη θάχις ὕλης 

εὐρυτενγὴς, καὶ κοῖλον ἔην σπέος' ἱπτάμενος δὲ 
1/ / - ῃ ... σα Υ 

οὗ ποτε δένδρεα Λεἴνα κατέγραφεν ἴος ἀλήτης, 
3/ 9.» ῤ Δ 3/ , ΄ 

εἴ τις Οἵστευσειε, Καὶ ου ποτε μεσσοῦι Όαμνων 
νι { ή 2{ ... λ σω 

ἠέλιος πεφὀρητο κατάσσυτος ὀξέι παλμῷ, 
- ὃ ο. μ] .ω , ς Γ λ ηλ) - “.. .-- 

«20ομύγοις ακτισιν οµοπήοκα φυΛ/ά χαραξας 
.) ΄ 3 ’ 3 , ΄ αι 

οὗ χύσις Περόφοιτος ἐδύσατο δάσκιον ὅλην 
- , ΄ Π « ω 

ἐκ «4ιὸς ὑετίοιο: µόγις δέ οἳ ὕδατος ὁλκῷ 
4 ΐ Λ σ/ 3 ’ να ΄. 

υψιφανης «4ιὸς ὀµβρος ἐπέβρεχεν ἆκρα πετηω}: [ 
-” ΄ ε] . ιά 2/ 

κεῖθι τανυπρέμχοισιν ἓν ἄλσεσι φώριος Ίρης 
” ή αι - ο , , ο 

ἠλιβάίων χλοεροῖσι φυτῶν πεκάλυπτο πορύμῴοις, 
Ε «93 . , 5 ἃ , 1 ’ 
ἀπροϊδὴς, ἀπίνακτος" ἐγὶ δρυόεντι δὲ κὀλπῳ 
-” ιά ; 3’ , 

εἴχεν ἀδουπήτων πεφυλαγιένον ἵῦμα πεδίλων: 

οὐδὲ διαξαίντων κρυφίῳ ποδὶ φυλλάδα λόχιην, 

οὐ ποδὺς ὀκλάζοντος ἔχεν φύόβον;, οὗ λάλον ἠχὼ 
.. { 

χείλεῖ βαμβαίνοντι, καὶ οὐ χλόον ἀμφὶ προώπου" 
ΕΣ 1/ 3 ι ή 

ἀλλὰ νύον Βρασὺν εἶχε καὶ ἔμπεδον, ἓν δὲ χαμεύναις 
ο ὁ Ι 3, 

μετρητὸν βλεφάροισιν ἐγόπλιον ὕπνον ἴαυεν, 

δέγµενος ἐρχομένης στρατιῆς εύρυῦμον ἔνυω. 

γ. 522. Θοῦρες εἀίττ. 

γ. 528. ἤ τις ὁΐσι. εάία. ἤν Βλμοᾶοσπι, 
ν. 556. ενυδρυόεντι εᾱ. Ῥτ. επιειά. Εαῖ, 
γ. 550. ἔχων ει. Ἐοτί. ἔχ. ψόφον φοπμεπάωτα; τί Ίαπι απίς 

πιθ Οαπῖ, γο]ιξ. 

γ. 54ο. Φαμβαίν. εᾱ. Ρτ. επιειὰ. Εαἰκ. 

ν. δ42. ἰαύων εᾱ, 



ΝΟΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΠΟΛΙΤΟΥ 

ΑΝ αν αι ιο ΑΝ 

Β5., 

ο 1, 2. ον 



Γρ πΟἩ 
3 ψ. 

. . ιό] 3 έ ή ν 2» η ς ν κ - ὕτερον τὸν Ἀφυμίου μάλον ἔργα τε µέλπει, 

νι ὅσσα τέλεσσε καὶ ἐν πεδίῳ καὶ Ἰδάσπι. κα ἳ 

ο 



αχ 

..) 

4 ΤΡ ΛΣ ΡΦΝΝΡΡΝ" 
. 

ΝΟΝΝΟ.3. 

Ἡ 

ΚΕ. ͵ 
. ' εὶ τς) 

ο " 

Ἅ4λλ’ ὅτε δὴ πόρον ἴξον ἐὐκροκάλου ποταμοῖο 5 Ν 

Ῥάμχου πεζὸς όμιλος , ὅπη βαθυδίνεῖ κόλπῳ κ 

πλωτὺν ὕδωρ, ἅτε Νεῖλος, ἐρεύγεται Ἰνδὺς “Ὑδάσπης 

δὴ τότε Ἠασσαρίδων ἐμελίζειο Φῆλυς ἀοιδή, ο. ή 

οι λυκτελίῳ Φρύγα κῶμον ἄνακρούυυσα «4ναίῳ, 
λ λ ’ τ/ { Ἡ η ς αρ ὃ ολ ο 

καὶ λασίων. Σατύρων χορὸς έβρεμε μύστιδι φωνῇ. 
ω ω , 3 / Δ ; 

γαῖα δὲ πᾶσα γέλασσεν' ἐμυκήσαντο δὲ πέτραι ". ον. 
Νηϊάδες ὃ᾽ ὀλόλυξαν" ὑπὲρ ποταμοῖο δὲ Ἱύμφαι 

σιγαλέοις ἑλικηδὸν ἐμυκήσαντο ῥεέθροις, Ἐ 

10 καὶ Σωελῆς ἑλίγαινον ἰσόζυγα ῥυῦμὸν ἀοιδῆς, 

οἷον ἄνεκρούοντο μελιγλώσσων ἀπὸ λαιμῶν 
Ἡ 3 / ΄ η 

ὑμνοπύλου Σειρῆνες. ὅλη δ᾽ ἐλελίζετο  λόχμη, 

καὶ µέλος ἐφδέγξαντο σοφαὶ δρύες, εἴκελον αὐλῷ, 

Ὁ -------ῃῃ-ῃ.--Ὁ-. 

γ. 2. ἐπεὶ βαθνδ. ει, ' 
ν. 7. γέλασεν ε. Ῥγ. ιπθµᾶ, Τα]. 
γ. 0. σιγαλέης οᾱ. Ῥτ. θιιθά. Εαλς; 

γ. 10ο. ὑπὸ ζυγὰ οὐ, 
γ. 12, ΦΣιρῆνες οἁίττ, 

ν. 10, ἴκελον γυ]ρο, 

σςα 



408 

σαδ 

μέν να. ν μίας 

᾿4δρυάδες δ᾽ ολάλαίον" ἐπ᾽ εὐπετάλοιο δὲ Νύμφη 

ἡμιζανης Πειδεν ὑπερκύψασα 

χιονέῳ δὲ γάλακτι χυτὴ λευκαίνετο πηγή, 

ὑδρηλή περ ἐοῦσα" χαραδραίῳ ὃδ᾽ ἐνὶ κόλπῳ 

Νηιάδες λούσαντο 7αλαξηεσσι ῥεέῦροις, 

καὶ γάλα λευκὸν ἔπινον' ἐρευθιόωντι δὲ μαζῷ 
- Ε / Ὑ λ τα, ὅ , 

320 οιΨον Σρευγομεγη Ἄραγτατ ποθφυρετο απέτρΊ 

95 

3ο 

σω ’ ’ ; 

7λεῦκορ ἀμφσχεύτοιο διαβλύζουσα κολωώνης 
σδ] Γ λ ας] ον ἀ 1 3 , η / ἳ 
ηδυπότοις λιβάδεσοι' καὶ αὐτοχύτων ἀπὸ κόλπων 

Δ ς ΄ , ο , 

:λαρὰ μελιῤῥαθάμιγγος ἐλείβετο δῶρα µελίσσης, 
’ 2) 3 / νο ’ εν ; 

σίµβλων οὗ χατέοντα" καὶ ἄρτιτόκων ἀπὸ Δάμνων 
2) , ὃ ’ ο ἄχνουν ὀξυέῦειρος ἀνέδραμε μῆλον ἀκάν δης" 

. Π τς νο}: ἳ ως ο {59 4 / αὐτομάτου δὲ χυθέντος ἐπ᾽ ἀπρεμόνεσσι «Ίναίου, 

ἱκμάσιν ἀθλιῤέεσσιν ἐλούετο δένδρον. 48 ήνης. 
ἵ αχ) οω 2ο / 

καὶ κύγας ὀρχηστῆρας ἐπηχύγοντο λαγωοί" 
απ. 4 { 1] ΄ ’ 

μηκεδανόὲ δὲ δράκοντες ἐβωκχεύοντο χορείη, 

ἴχνια Λιχμωωντες ἐχιδνοκόμου Ἰιογύσου, 
.α ι , . ΄ 

αὐχένα δοχιώσαντες' ἄνηρυγε δ᾽ ἄλλος ἐπ᾽ ἄλλῳ 

µειλίχιον σύρίγμα γεγηδότος ἄνθερεῶνος" 

γ. 14. ᾽Αδρυάδες ἀλάλαζον οὔ τι. 6πι, Ἠμοάοπι, Ἆοχ έοτι, ὑπ᾽ 
εὖπετ. εἰ ν. 5εᾳ. ὑπεκκύψασα κ. 8 

γ. 1δ.. αλάξεεσσι εᾱ. Ρτ. δια. εἰ. μη γαλαξείνίοι. Βλοάοπη, 

γ. 21. ἆμοσχέτοιο θᾱ. ϱτ. ειπεν, Εαἰς, 

γ. 22. αὐτοφύτων θά Πι. θιιθιή. Ὑγακεί. Ογ]ν, ΤΝ. Ρ. 4ο. ΏΞεά 
{οτίαςεο ργαρρῖαραι αὐτοφύτων ᾱ. κορμῶν. 

Ὑ. 94. 5. Ἐοχι. ἀρτιτόμων ἐπὶ θάμνων εὔχνουν 6ἱο, αἲ ἀρτίτο- 
µος. ἄγχοον εἀ. Ῥτ. ἄχγοον επι. Πλοάσια, θι οἷς θὰ, αἲτ, 

ν. 27. ελούσατο νι]5ο. 

γ. 3δ. επηχύναντο εἀᾶ. λαγωόν ᾱ. ϱτ. επιθιὰ. Τα]ς, 

ν. δι. ἄλλος ἄπ᾿ ἄλλων επ. επ. Βλοάοπι. εἰ ἁμίε ἀνήόῥαγε 

εὐ. ϱτ. α Εαΐῑ, επιειιὰ. 



: 
να 

4ο 

Ν 
Ν 

4ΙΟΝΥΣΙΗΑΚ.Ν, ΚΕ. ΧΧΗ. 46 
΄ “ 

τερποµένου δὲ δράκοηεοο ἔην τότε. ῥυθμὸο: ἐχγέφρων., 

καὶ δολιχῆς ἐλέλικτο περίπλοκος. ὁλκὸς ἀκάνδης,.. 
/ Αη 

ποσσὶν ἀδειμάντοισι περισκαίρων «4ιονήσου. . 

᾿Τνδφην ὃ᾽ ἑλικηδὸν ἐπισκαίροντες ἐρτνην...  Ἁ πε δα 
νο 

ω 

τίγριδες. ἐψιόωντο":. πολὺς δέ τις, ἔνδοθι λόχμης . 

ἐσμὸς ἀγεσκίρτήσεν. ὀρεσσινόμων: ἐλεφάγτων. οὐ 
/ ῳ 1/ 

καὶ τύτε παιπαλόεντα κατ. «ἄγκεα. Π]άνες ἀλῆταυ ....« 

δύςβατα λεπταλέοισι διέτρεχον. οὔθεα γηλαῖς.. «ο... 

φρικτὰ, τὸ μὴ Φρασὺς.ὄρνις. ἐπέπτατοι κοὔφος ἁδίτης, 

ος ας, (ο ο ο ον πο λος Όλη 

ὑψιπόρων πτερύγων. διεµέτρεε. δίζυγν παλιῷ. . 

καὶ δονέων πλοκαμῖδα πταρήορον ἀνθερεῶνος, : 

σύγνομας ἀντεχόρευε λέων. βιάρμονι, κάπρῳ:. 

45 ἀνδρομέης δ᾽ ὄρνιῶες. ἀγέκλαγον εἰκόνα φωνῆς,' 

μιμηλὴν ἀτέλεστον ὑπακλέπτοντεο (ζωήν, 

γίκην ᾿Ινδοφόχοιο: προθεσπίζοντες ἀγῶνος, 

καὶ χλοεροῖς μελέεσσι παρῄήορον ὄρθιον: οὐρὴν 

ἐκταδὸν αἰδ ύσσοντες. ὁμοζήλῳ. δὲ πορεη 

δο πόρδαλις ὑψιπότητος ἐπέτρεχε σύνδρομος ἄρατῳ. 

:κάὶ βαλίων σκυλάκων ἀνεσείρασεν “άρτεμις ὁρμήν, 

|. γ. 505. ἔην τορυθμὸς εἂ., ντ. επιεμά, Εαὶϊ, νθοῖο, ΄ ο γἱάοίιν, 

Οα1. ἴθπιαραϊ ἔην ὀρχηύμὸς εχ. 
ν. 56. Ἱνδώην εά1τ, 

γ. 

ς 

80. πεπαλόωντα κατ΄ ἄγγαια εἰ. Ρε. κ λρήνεν ας, 

ν. 4ο. διέτρεχον εᾱ. ϱε. ειιθιά. { εἡ. αἷτ,. Ῥναθίριθα {. λεπτα- 
λέηοι δαΐρειά. προ 

γ. ἀπ. εν Πέρι κ. ὁδ. οοπἡοίθρ. Ότι. ρωίων νειδα8 οχοἰάΐσεε 
ριίαπόω». Ὁμάο Ἰαουμας δἱρηα Ῥοδυης. 

γ. 40, παρήορον εἀ]ι. 

γ. 44, σύννομον εᾱ. ϱτ. επιειά. Εας. 
ν. 4φ. ἀνδρομέην εἁ1ίῖ, 
γ. 
: 

ἀπ. προασπίζοντες νυ]ρο. 

.4δ. Φπδρεοσίμδ πεκυς, ιὶ αμίο Ἡ. Υ. αμ αι]ά ἆεθθδο γἱάραίτιν. 
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θο 

66 

7ο 

λα ψΨοκ πια ρα 

μειλιχθής ὑθόωσά. ηοβόῥεωον ὤλπα  λεαίνης» 

τερποµένη δ” εὔκυκλον ἐν ἀνελύσητο: γευρήν, 

αἰδομένη, μὴ 'θῆθας ὀϊστεύσειε βελέμνοις. 

Καί τις. ἐραθθήσας ἑτερύτροπά θαύματα Ῥάκχου, 

ὄμμα βάλὼν πευκινοτο δι μμοτάτοιό πορύμβου, 

φύλλα περιστείλάς ; θηήτορα Αύμλον- ὀπωπῆς 

τόσσον ἐδεῖν µεθέηκεν, ὅσον πεθιδέρηεται ἀνήρ, 

ὄμμασι ποιητοῖσι διοπτεύων 'τουφαλείης, | 

Ί ὅπότε τραγυιοῖο 'γοροῦ. δεδιηµένος ἀγήο, 

φρικτὸν ἔχων μύκημα τανυφΏόγγων ἀπὸ λαιμῶν, 

ἐνδόμυχον τὐκτοῦο. δι ὄκματος ὄμμα τιταίνει, 

ψευδαλέον’ βροτέοίο φέρων ἴνδαλμά προσώπου. 

ὥς ὄγε θαύματα πώντα λαθὼν ὑπὸ δάσχιον ὕλην 
εκτ ος . ον Ὃν εν μα. οῶ8 ωξ ἀπροϊδης: ἐδόκευεν" ὑπόκλέπτοντι τεροςώπῳ. ο 

ἄντιβίοις δ᾽ ἤγγειλε"' φόβῳ 'δ ἐλελίζετο Θουοεύς, 

µεμφόμενος «ἨΤοῦρηὲ καὶ ἄφρονι Πηδιμδῆϊ. 

ἔτρεχε δ᾽ ᾿ΙΓνδὺς Όμιλος: ἀφειδήσας δὲ κυδοιμοῦ, 

χάλκεα ταρβάλέὠν ἀπεσείσάτο τεύχεα χειρῶν, 

δένδρεα παπταίνων' δεδονηµένα Φυίᾶδι ῥυπῇ- 

Καί νύυ εν ᾿Ἰνδὸς ὄμιλος, ἑλὼν ἀπὸ γείτονος ὄγθης. 

µάρτυρον ἑκεσίης, γλαυκόχροα δαλλὸν ἐλαίης, 

αὐχένα δοῦλον ἔκαμψεν ἀδηρίτῳ «4ιονύσῳ ' 
Ἱ-...ῤο 

γ. 62. ἅρμα λεαίνης οα1τί, 
ν. 53. 54. Οδ Πιείς΄ νότια ἠπλαάς, οὔ η. Μαμεηέ: αἰδομένην δ᾽ 

εὔκ, δἱ πιοκ τερποµένη, μὴ Ὁ. 

ν. ὅτ. φείλα περιστείλας εἆ. ρε. χειρὶ περ. οι]- ἃῑες οκ 1η/[6]1οἳ 

σου, Εαιις, 

ν. 6ο. τραγίοιο εᾱ. ϱν. εἴποπά. Εαῑκ. Μοκ δεδαηµένος ἄγρης 
επι. αιιοά Όσα]. οπιθιιά. 

γ. Όρ. τιταίνων επι. 

07. μεμψόμενος οι. 

7ο. Φυάδι οτι, 58 

θε Ὑλαυκόχροά εά. δε, εδιεπή, α Ἐαῆς. «--« 



4ΙΟΝΥΣΙ4ΚΙΟΝ ΚΕ. ΧΧΗ, . Απ} 

[ή { ͵ 

ἀλλὰ μεταλλάξασα δέµας, πολυμήχανος Ηρη 

25 δυςµενέας Φάρσυνε, μαὶ ἤπαφεν ὀρχαμον ᾿Ινδῶν, 
- ; / { Θεσσαλίδων μάγον ὕμνον ἐφαψαμένη «ιονύσῳ, 

-/ ρω / ο 
καὶ Κίρκης κυκεῶνα Φεοκλήτοις ἐπαοιδαῖς, 

- ω 3 ’ ρω 

οἷά τε φαρμακτῆρος ἀφαρμάκτου ποαμοῖο. 
΄ Ε) / κά / 

καὶ πίθεν ἀντιῤίους ταχυπειθέας"' εἴπε ὃ᾽ ἕκαστῳ, 

δο µή ποτέ τις σφάλλοιτο κατόσχετος αἴθοπι δίψη, 

λεψινό ῖο πιὼν δεδολωµένον δι κλεψινόου ποταμοῖο πιὼν δεδολωµένον Ὅδωρ. 
; ῥ / 

Καΐ νύ κεν ἀφράστοιο διαθρώσκοντες ἐναύλου, 
/ ο) 3 [ή ” ων αν ο λ) δαινυμέναις στρατι]σιν ἐπέχραον αἴθοπες ᾿Σγδοί 

5 ΄ 3 [ιά ια [ή / 

ἀλλά τις ἠνεμόεντος ὑπερκύφασα κορύμβου, 
-ω Ν 3/ π 8δ ἐκ λασίου κενεῶγος "ἡμαδρυὰς ἄνθορε Νύμφη. 

/ ο ῥ 

γειοὶ δὲ Θύρσον ἔχουσα, φυὴν ἰνδάλλετο Βάκχην 
-- 
᾽μιμηλὴν δρυύεντι πυκαζοµένη τρίχα κισσῷ" 

, ΔΑ πὰἽς / 4 ο 
δυςµενέων ὃ᾽ ἐνέπουσα δόλον σηµάντορι σιγῇ; 

3 / 
ουασι ῥοτρυόεντος ἐπεψιῶύριζε «ναίου" 

/ , ον 43ο Ἅ᾽άμπελόεις «ιόνυσε, φυτηκόμε κοίρανε καρπῶν, 
[ή / 

σὺν φυτὸν ᾿4δρυάδεσσι χάριν καὶ κάλλος ὀπάσσευ" 
Ἴ ο. ’ / Ε) 

Ἡασσαρὶς οὐ γεγόμην, οὗ σύγδρομός εἰμιυ «Πναίου, 
ο 3 λ / { / 3 / μοῦνον ἐμὴ παλάμη ψευδήµονα Ὁ ύρσον ἄείρευ ' 

ῃ 3 / { 
οὐ πέλον ἐκ Φρυγίης, σέο πατρίδος, οὐ χῷόνα «4υδῶν 

/ ρω ς .,ω 95 παιετάω παρὰ χεῦμα ῥυηφενέος ποταμοῖο ' 

ο ώμο. 

γ. Ἴθ. µέγαν ὕμνον οὐμι. Θεά Ῥταρίετθα άπο(μο νειρα γἱκ 
φυμᾶ δυμῖ: ἐεφαψαμένη «ιονύσω. Όθηςις 6.966 υἰάείας: πίοπάεης 

ου γδο, οοπίνα Ώίομγδαπα, ἱποαηίαίοιμθδ, απαπι αἀάἰ 419. 

Φεὰᾷ Ῥτορίει φαρμακτῆρος εκδροοίαϊιχ «ιονύσου. Ψἱά, Οοπωπιθ!. 

ν. 77. πενεῶνα νι]βο, επι, Όσα]. 

γ. 85. διαθρώσκοντας εᾱ. Ῥν. θπιειά, Ἐα]]ς, 
ν. 80. ἰνδάλ. Πάκχου εἀ1ε, 
ν. 7. πυκαζοµέγην ααἶπ. 

γ. 80. ἐπεψυθίριζε οὔῖτε, 
γ. 94, οὗ αμιο χθόνα οπαϊδίι ο, αι. 



10Ο 
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ΝΟΝΝΟΣΥ΄ ἁ 
ε Ξ 

εἶαὲ δὲ καλλιπέτηλος -4μαδρυὰς, ἦχι μαχηταὶ 
[ιά ιν / Δ 

δυςµενέες λοχόωσιν᾽ ἄφειδήσασα δὲ πάτρης, 
’ , 

ῥύσομαι ἐκ «Δανάτοιο τεὺν στρατόν’ ὑμετέροις γὰρ 
1 , τ; { Ὀμαλ) ’ ὼ΄ οω 

πιστὰ φέρω «Σατύροισι, καὶ Ἰνδῴή περ ἐοῦσα, 
Δ ο ’ . ΄ 

ἀντὶ δὲ «4ποιαδῆος ὁμοφρογέω «4ιονύσῳ" 
Δ 1 Ε] , 3 , ΄ ια] ο 

σοὶ γὰρ ὀφειλομένην ὀπάσω χάριν, Όττι ῥεέθρων 
5 , ουδ πηη ὃ ΄ 3] 3 ς 

ὑγροτόκους ὠδῖνας ἔτι δρύας αἰὲν ἀέξει 
3 ω « } Ἡ / ς, , 
ὀμβρηρῇ ῥαδάμιγγι πατηθ µέγας ὑέτιος Ζεύς, 

/ ὸ β , σω ; 
δὀς µοι σεῖο πέτηλα, καὶ ἐνθάδε ταῦτα φυτεύσω, 

/ ω ’ / ’ 

δύς µοι σεῖο κὀρυμβα., τάπερ λύουσι µερίμνας ' 
3 ΔΝ / 1 σω ο τ - σω 

ἀλλὰ, φίλος, μὴ σπεῦδε ῥόον ποταμοῖο περῆσαι, 
ά 3 / 3 ς/ / 3 , 

µή σοι ἐπιβρίσωσιν ἐν ὕδασι γείτονες ᾿{νδοί 
» ; α/ , ” 

εἰς δρύας ὄμμα τίταιγε, καὶ εὐπετάλῳ παρὰ λόχμη 
9 κ... / / ιά 3 σω 
ἀπροϊδῆ σκοπίαζε καλυπτόµεγον λόχον ἀνδρῶν., 

ἀλλὰ τί σου ῥέξουσι ἀγάλκιδες ἔγδοθι λόχμης; 
ῃ ««/ ε/ 1/ { 9 δυςµενέες ζώουσιν, ἕως ἔτι Φύρσον ἐρύκεις. 

ιὁ ἂε Ἄς ς 4 

εν πλω τίς ’ ἀ ὃ ́,. τ ο. Ν 3 / σιγὴ ἐφ᾽ ὑμείων, μὴ δηήϊος ἐγγὺς ἄκούση, 

μὴ κρυφίοις Ινδοῖσιν ἐπαγγείλειεν Ὑδάσπης. 

γ. 97. δυσµενέας λοχόωσαν εᾷά. 5ἴπο οπιί 8θµδΗ. Ο6, Υ. 111, 

λοχόωσιν ἴαπι Ἠἰιοάοπα, 

χ. 98. ῥύσσομαι νυ]ξο. 

γ. 90. φέρων --- Ινδώη εὐητ. 

Υ. 10ὀ. δηριάδη σοι, ὅμοφρ. θᾱ. Ῥγ. «4ηοιάδου, σοὺ εἰ. αἩ. ον 

εοπῖ, Ἐα]κ. Θεά Πΐς οχδρεοϊαΡαϊαχ «4ιόνυσε. Νοδααι ἀεθῖτ σα]. 

γ. 1Ο1. ῥεέθρῳ εά1ιί, 

ν. 100. Θὶςο 6. Ῥγ. καλυπτοµένων ο. αἲι. εκ ειπεπᾶ, Ἐα]ς, 

Υ. 11Ο, ῥέζουσιν εἀῖτ, ὙἈΝοείσαιι οοπῖ. Εας. 

ν. 111. ο ζοντ, σιγὴ εφ. Ἠποάομι. »,μάομπαθ βΐ{ρμς ροπθμάἁ 
θγαμῖ.. οτι, 

ο” 
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ς . - 

προ φαµένη, παλίνορσος “μαδρυὺς ᾧχετο Νύμφη, 
ς ἃ 3ἡ [ή ; Δ ή 

ὡς πτερὸν Πὲ νόημα". μεταλλόξασα δὲ µορφήν,, 
3 σ/ ’ κ! 

ἰσοφυὴς ὄρτιδι διέτρεχε φωλάδος ὕλης, 
«/ 9 εν . ( ες ΜΑΙ ϱΑ ο 
ἥλικος ἄἴοσουσα κατὰ δρυὀς. αὐτάρ ὃ σιγῇ 

΄ : ο ἕ λ ΄ µίσγετο Ἀασσαρίδεσσιν΄ -4μαδρυάδος δὲ «Φεαίνης 
- εκ. ’ ασ) πω 

εἶπεν ἐοῖς προμάχοισιν ἔς οὕατα μῦθον, ἑκάστῳ 

γεύμασι δενδίλλων ποερῇ δ᾽ ἐκέλευε σιωτῇ 
΄ ν ; ανα 

τεύχεσι Φωρηχθέντας ἀνὰ δρύας εἰλαπινάζειν 
’ { ώς ῃ ω 

καὺ πρυφίων ἄγόρευε δολοθῥαφέων δόλον ᾿Ινδῶν, 

μή σφιν ἐπιβρίσωσιν ἄθωρήπτοισυ µαχηταί, 

εἰσέτι δαινυμένοισιν ἅγὰ στρατόὀν. οἳ δὲ «{υαίῳ 

κεκλομένῳ πείῷοντο, καὶ εἰς µόθον σαν ἑτοῖμου 

σιγαλέον παρὰ δεῖπινον ἀκοντοφόροιο τραπέζης. 
Καὶ ων ὰ λ δό ν Ελ σας 3 ὃ ο] 

ὐ ταχινὸν µετά δόρπον ἐπέῤῥεον ἄσπιδιῶται, 
/ 3 .ω ο 3 { ς 

γείτονος ἐκ ποταμοῖο πιεῖν ἐπιδόρπιον ὕδωρ, 

φεύµασι Φεςπεσίοισέ περισσογύου «4ιρνύσου, 

μὴ στρατὸν εὐνήσειε μέθη, καὶ κῶμα,  κοὺ ὄρφνη. '. 
η λ 3/ πι . , , 3 ο 

καὶ στρατὺς ἔνθα καὺ ἔνδα φιλοπτολέμῳ πέσεν εὐνῇ, 
4 , λ ) , ς 5 ’ 

βαιὸν ἐνυαλίης ὑπὲρ ἀσπίδος ὕπνον ἴαύων. 

Ζεὺς δὲ πατὴρ δολόεντα µετατρέψας γόον ᾿Γνδῶν, 

ἑσπερίην ἄνέκοψε µάχην µυκήτορι βόμβῳ 
3) Π Π ; π , 

ὄμβρου παγγυχίοιο χέων ἀπερείσιον ἠχω- 

ν. 117. κατὰ δρυμοῦ οἁ[εε, 

γ. 130. 1οερῇ δὲ κέλ. οὐχ, 

γ. 121. ἁμαδρνὰς εἴλαπιν. οὐ, ἀνὰ στίχας Ἰθπίαμαι Όμμ. 

ν. 121. δολοῤῥ. δόλ, οἵ. ΧΧ. 571. 

γ. 120. μαχηταϊῖς οἁιι. 

γ. 128. ποταμοῖα" πίον ὃ᾽ ἐπιδ. οὐ. θιιοπὰ. Ου. 

γ. 120. περιοσονόου ποταμοῖο ϱ γ. ἀπίες, ο, οπιοαᾷ, Οσα, 

χ. 10ο. εὐνῆσε ο, ϱχ. επιθιᾶ, Ἐα]ῖς, 



2. 

4Τ4 ΝΟΝΝΟΤΥΙ 

. [ή κά / ο) 

᾽4λλ᾽ ὅτε χιονοπεζα, γαραξαµένη ζόσον, ᾿Εὼς 9 
α; 1 3 / ν ου / , ἃ 

ὄρῦρον ἀμεργομένη δροσερή πορφύρετο πέτρη, 

ὤκρον ὑπερκύψαντες ἐγερσοιμόθδου σκέπας ὕλης, 
/ ῃ » 34 / Σ Ν ’ 

δυςµενέες προύτυψαν ἀολλέες' ἤθγε δὲ Θουρεύς, 
” ΄ Π , 7 3 9 ς . 

14ο ᾿7γδῴου πολέμοιο πέλωρ πρόμος, εἴκελος ὁρμὴν 

146 

150 

165 

3 / ο «1. ο 

ἠλιῤάατῳ Τυφῶνι, καταϊσσοντι κεραυγοῦ. 

καὶ στρατιαὶ πινυτοῖο δολόφρονι νεύ Ράκ, ϱ -ὀφροχυ νεύµατι Βάκμου 
{ τ ’ 3 ὼ 

φευδαλέον φόβον εἴχον, ἄταρβέες" ἐκ δὲ κυδοιμοῦ 
’ ; {, . 

αὐτόματοι χάζοντο Φελήμονες, εἰςόκεν ᾿Ινδοὺ 
, / Αα / ἃ 

ἐς πεδίον προχέαντο, λελοιπότες ἔνδια Λόχμης. 
’ αξ ν ο ’ / 3 4 

τεύχεσι ὃδ᾽ ἀφγειοῖσι πορύσσετο «4ὖδιος ἄνηρ, 
.ω , [ή / ΄ 

χρυσοφαῆ -«1υκίοιο τύπον Γλαύκοιο κοµίζων, 
5 ! ’ » 

κηούσσων ἓἑὸν οὖδας, ὅπη Πακτωλίδος ὀχθης 
Δ 3 ΄ / 3) ; 

φαιδρὺς ἐρευομέγης ἁἀμαρύσσεται ὄλβος ἐέρσης: 
Δ ς , μα ’ ω 

καὶ ῥοδέαις ἤστραψε ῥολαῖς, ἄντωπιον ᾿Ηοῦς., 

σείων ξανθὰ μέτωπα ῥυηφενέος τρυφαλείης, 

«1υδὸς ἀνὴρ ἀρίδηλος: ἀπὸ στέρνων δὲ φορῇος 
λ , Β 7. ; 

μαρμαρυγὴ σελάγιζεν ἐρευθομένοιο καρήνου. 
᾽ / , ῤ καὶ κυγέην στίλβουσαν ἐπὶ κροτάφοιο τινάσσω», 

τ |) , 

ἐξ ᾽άλύῤης πρόµος ἄλλος, ἀριστεύων «4ιονύσῳ, 
ή ο), μ] Ἡ 3 3 .) / δὲ ; 

πάτριον ολῤβον ἔφαινεν' ἐπ ευφαέος ὃὲε καρηνου 

ιό 

ν. 126. χειονόπεζα οᾱ, Ρτ. ειπειά, Ἐαὶκ. 

ν. 127. οχι. ὄρθρον ἐρευγομένη. εἳ. 11. 57. (Οαείετιπι ἅμερ- 
γοµένην Ἠαδ. οᾱ. ϱτ. επιενᾶ. Εαἰς. ΄ 

γ. 138. ὅλην οᾱ. Ῥτ. επιειά. Εαλκ. 

ν. 120. χε οκουδυα ἴπ θὰ, αἷε, 

ν. 14ο. ]νδώου πτολ. --- ἵκελος νι]δο. 

γ. 147. 4{ὖκιον τύφον εἰ. Ῥτ. ειπειιά. Ἐα]]ς, 

. 148. νέον οὖδας, ὅπη οτι. 

γ. 106, πάτριος πια] ος, αἲτ. ἔφαινε" δι εἀᾶ. οτι. Ἠοιπι. 
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ἀργυρέης πιήληκος ἐλάμπετο: μάρμαρος αἴγλη, 

χιονέῆς σέλας ἴσον ἀκοντίξουσά Σελήνης. 

Καὶ Φεὺς ἀστήρικτος ὅλους ἐφόβήσε µαγητας 3 

160 δυςµενέων, οὐ γυμνὸν ἔχων ξίφος, οὗ δύρυ πάλλων, ἑ 

ἀλλὰ µέσος προµάχων πεφορηµένος, εἴπελος αὐραις, 

δεξιὸν ἓκ Λαιοῖο κέρας πυκλώσατο χάρµης, 

Φύρσον ἀκοντίζων δολιχόσχιόν, ἄνδει γαΐης, 

ἐγχεῖ κισσήεντι διασχίζων’ νέφος Γνδῶν. 

165 οὐδέ µιν ὑψυιάρηνος ὅ τηλίκος ἤλασε Θουρεύς, 

οὗ στρατὸς, οὗ πρόμος ἄλλος" ἐπ᾽ ἀλλήλοις δὲ χυθέντες, 

εἴκαθον ἐνδαά καὶ ἔνθα διεσσυμένῳ «4ιονύσῳ: 

δν. δ᾽ Οἴαγρος ἀγεστυφέλιξεύ ἐνυώ, 

ἁμώων ἀκόρητος ἐπασσυτέρώγ' στίχας ἀνδρῶν, 

170 ἐγχεὺ Βιστονίῳ κορυβαίολα κ τέμνωγ. ῳ 

ὡς δ᾽ ὅτε τις προχέων ποτομὺς δυσπέμφελον ὑγρήν, 

ὥστατος ἓκ σκοπέλοιο χαραδθήεντι ῥεέθρῳ 
- ῦ. 

ἔρχεται, εἷς πεδίον πεφορηµένος: οὐδέ µιν αὐταὺ ο, 
«/ ας , ͵ 3 11! αλ, ΄ ἔρκεσιν ἄφῥαγέεσσιν ἀναστέλλούσιν αλωαί, 

.. σα ΄- ΄ 

175 λαϊνέης µέσα γῶτα διαξύοντα }εφύρης : 

ο, πολλή μὲν πεπύλιστο πέτυς" αμ δὲ πεσοῦσα Ἅ 

ἡψιβωγὴς προῦ έλύμνος ἐσύρετο' ῥεύματε πεύκη" 

ὣς ὄγε δυςμεγέων στρατὸν ἄμφεπεν, ἄλλον ἐπ᾽ ἄλλῳ ἂ, 

ολ --------ᾱ 

γ. 107. πήλικος ο{1ε, 

γ. 161. ἴχελος αὔρ. οΚ[1ἱ, 

γ. 169. δαμνώων θὐᾱ. γὶάο ν. 293. δν, 

ν. 171. δυσπέµφ. ἄγρην εἀἰΠ. ὕδωρ τοπίαβ. οι, 

γ. 125. ἐς πεδ. εατιι. κό 4 

Ὑ. 177. ἐσύρετο γείτονι πεύκη εᾱ. ῥτ, θιπεµᾶ, ΟΠ. 

ν. 176, ἐπ᾽ ἄλλων αἑτα. 



ά76 ος ΝΟΝΝΟΛΎΥ 
, ιά 

πεΐὸν ἐπιστροφάδην ὀλέκων Σιθωνίδι λόγχη. 
, 2 { να «ϱ ’ Ν 

18Ο καί µιν ἔκυκλωσαντο, καὶ ἣν καλέουσι, μαχηταὶ 
/ 

μιμηλὴν σακέεσσιν ἐπυργώσαντο χελώνην " 

ἴχνεν μὲν στατὸν ἴχνος ἐρείδετο' κεκλιµένη δὲ 

ἀσπὶς ἔην προθέλυμνος ἁμοιβαδὶς ἀσπίδι γείτων 
Π αν ΄ λ μ 

στειγοµέχη, καὶ ἔνευε λόψῳ λόφος". ἄγχιφανης δὲ 
λ ’ / ω , 

186 ἀνδρὺς ἄνῆρ ἔψαυεν: ἐγειρομέγης δὲ κονίης 
/ { , ἱππείοις ὀφύχεσσιν, ἐλευκαίγογτο µαχηταί. 

. ου , άά ΄.. / Ἔνθα τίνα πρῶτον, τίνα ὃδ᾽ ὕστατον «4ῑδι πέµπων, 
” ’ 

ῬἙιστογίης Οἴαγρος ἀπέθρισεν ἀστὸς ἀρούρης, 

μτείγων ἄλλοθεν ἄλλον, ἑῆς ἀλύγοιο τελέσσας 

19Ο ἔργα φατιζοµέτης ἐπιδευέα Λαλλιοπείης ; 

τὸν μὲν ὑπὲρ µαζοῖο Φοῷ δορὲ, τὸν δὲ δαΐζων 

ἄορυ κωπήεντι κατ αὐχέγος , αἰνομανῃ δὲ 
πρ ”; ό ’ 

δήϊον ἄλλον ἔνυξε παρ ὀμφαλόν' ἐκ φονίης δὲ 
3 ο» Γι ν/ Ε) / -- / Δ 
ὠτειλῆς ἑὸν ἔγχος ἄνείρυσεν , ἑλκομένῳ δὲ 

οὗ σπλά δ ἷ : ἁ σιδήρῳ. 197 σπλάγγνα δαφοινηεντι συγέσπασε Φερμά σιδήρῳ. 

ἄλλου µαρναμένοιο κατέδραµε, φάσγανον ἕλκων, 
3) 3 3 ’ α/ / ολ Δ ο 

ἄορι ὃ᾽ εὐθήκτῳ παλάµην τάµεν' ἢ δὲ πεσοῦσα 
5 λ πχ 51Η] λ ς ’ , αἱμοβαφῆς ἤσπαιρεν ἐπὶ χθονὺς, ἄλλομένη χείρ: 

Δ / / ἃ 3 / / 
καὶ παλάμη τέτµητο, καὶ οὗ µεθέηκε βαείην, 

900 ἄκρα περιαφίγγουσα κογιοµένου τελαμῶνος : 

ψυχἠ ὃδ᾽ ἠνεμόφοιτος, ἀγαΐξασα Φανόντος, 

ν. 170. 3Σ:9. λόχμῃ θᾱ,. Ῥτ. επιεμὰ. Εαῖῑς. 

ν. 192. Έγχει µ. στ. ἴχνος ο. ἸΝΙδὶ στατὸν 84θδ5οξ, Ῥγαθίει- 

χθ {, Εγχεῖ --- ἔγχος ἐρ. 

γ. 184. ἔνγευσε λ. οτι. 

γ. 100. κατέγραφε φ. οὐ], οπιβιᾶ, Φσα]. 
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4ΤΟΝΥΣΙ4ΚΟΝ ΚΡ. ΧΧΗ, 
, Τι. Αν. 

συμπλεκέος ποθέεσκεν ἐ9ήμονα σώματος ἥβην. 
1 - λ ’ αλ δές ὃ η / 
ἄλλον ἀπηλοίησεν, ἀφειδέὲ δουρὲ τινάξας, 

, Αν : ο ᾗ 1/ , ᾿ δηγαλέῃ γλωχῦνν βραχίογος ἄκρα τορήσας 
/ , Ύ ΄ Ν / [ή 

ἄορι ὃ᾽ ἀσπίδα τύψεν ἁρασσομένης δὲ σιδήρῳ 
σ ’ ο» ΄ ἀθῥαγέος βόμβησε µεσόμφαλα γῶτα βοείης. 

ς { { ., 

«Αυτὰρ Ὁ λυσσηεντι µόθου δεδονηµένος οἴστρῳ, 
’ 93 / /{ 6 

ἐγχείην ἐλέλιζε, µετήλυδα κυκλάδι τέχνη, 
3λ ν « , πλ ε] / 2λ ΔΝ 1/ 

ἢ πλευρὴς ἕκατερθεν, ἢ αὐχένος, 1 σχεδὸν ὤμου. 
΄ 3, ) ΄ [ιά 

σείων ὃ᾽ ἔγθδα καὶ ἔγια παλινδίνητον ἄκωκην, 

στειγοµέγης µέσα γῶτα διέτµαγε δηϊοτῆτος, 
᾽ 3” ’ ἱ, ο τς 7 

κραιπνὸς, ἄερσιλόφοιο παθηµμένος ὑψόθεν ἵππου. 

ὡς δ᾽ ὅτε ῥιγαλέου σκιερὴν μετὰ χείµατος ὥρην 
’ ; ΄ / .) 

φαίνεται ἀσκεπέων φεφέων γυμνούμενος ἄήρ, 

φέγγεος εἰαρινοῖο δεδεγµένος αἰθριον αἴγλην" 
[ὰ 7 , .. 

ὣς ὄγε, βακχεύων πυκινὰς στίχας, ἄτρομος ἀνήρ, 
3 νω ; { ’ / 
7γδῶν σχιζοµένων µεσάτην γυμµνωσατο χαρμ1ῃ. 

αἩ 

| ' 
λαὺ τύτε τις προμόχοιο περὶ στύµα χαλκὸν ἐρείσας, 

δεξιτερὴν δασπλΏτι γενειάδα τύψε µαχαίρη. 

330 καί τις ἐπ ἀντιβίοισιν, ἓν Πέρι βόμβον άλλων, 

ο γ. 902. ἐθήμονας ὤκετος ἡβ. εᾱ. ϱγ. ἐθήμονος οἰκέος ἡβ. θὰ. 
αἴι. ο εομά, Ἔαῑκ, αι 6ἳ ὠκέος Ῥιοροδυμή. ΊΜεουπι γετυπι γἰάῑε 
ααἳ, 

γ. 29οὔ. ἄπειλείησεν θά1τ. ειπ, Ἠλμοᾶοπι. οκ {. Ιερ. δουρὲ 
πατάξας. 

ψ. 305. τύψας' άρασσ. εἀ1τι, θπα. Ἠ]οάοπα, 

ν. 307. δεδονηµένοι εᾱ,. ργ. επιευά. Τα]. 

γ. 315. εἰαρνοῖο δ. αὐθέριον αἴγλην ο, ϱτ. επιεπὰι Έα. 

γ. 216. ἄτρομος ἄἡρ εᾱ, ϱχ. θπιθιιᾶ, Ἐα]]ς, 

γ, 218. Οπιπία Ἠϊο 6απα 6956, Ἰο]τη α{ΠτΠΛΑΥΘ,, 

γ. 310. δασπλῆτα οἁίτε, 



κ] 

εἰς 

..... ΝΟΝΝΟΤ κά ο 

οκοπτὸν ὑψικέλευδον ἐπέμπετο λῦας ἀλήτης 
νι ρω, πα / 9 ’ / δυ 

και Λίώος Ίεροφοιτος επεσµαράγησε καρητῳ, 
, ’ Ε] «. 

καὶ λόφον εὐπήληκος ἄπεστυφέλιξεν ἐφείρης, 

αὐχενίου δεσμοῖο παρ ἄνδερεῶνα λυθέντος: 

.) 

ου 

« 

235 τῆς δὲ κυλιγδοµένης, κεφα]ὴ γυμνοῦτο φορῇος. 

μοῦνου τότε φῶτες ἐπέβρεμον" ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ 
ϱ ο ΄ ιά 

ἵπποι χαλκοχίτωνες ἐπεσμαράγησαν ἐνυω, 

4ρεα σαλπίζοντες Ἐγυαλίῳ χφεμετισμῷ. 
Π .] ε [ή Ε) ιά 3 λ δω 

κούρη δ' ὑστερόφωγος ὀρεσσαύλων ἀπὺ Λλαιμιῶν 
, ιά ο , .] . 

950 πετραίοις στοµότεσσιν ἀμειβομένη Μτύπτον αυτων. 

µιμηλὴ Ἰρεμέτιζε µέλος πολεμήϊον Ηχώ. 
Αι ῦεο «4. Ἀ 

Καὶ πολὺς ἀρτιδάϊκτος ἑλίσσετο γεκρὸς ἀρούραις, 
9 ῃ ” ν ; ε/ ο : ολ ́ , ᾱ, 

ερµμον αποπτιωγν ροον σιματος ο Λυμιενων ἑ 

-ὴ Δ δις. 2 - ολα: [ή η 

οἳ μὲν ἐπὶ πλευροῖσιν ἔπιωρηντο Φάνοντες 
. 

Μ 

λ ὰ ΄ , ω 
205 Ὁς δὲ τυπεὶς κεκύλιστο, Ἰχαράσσομέγου κεγεῶγος: 

΄ Ν σω .. 

ἄλλος ὑπὲρ δαπέδοιο χυτῇ κεκύλιστο κονίῃ' 
Π / Ε) ως 

ἄλλος ἐπεστήφρικτο παρ ὀμφαλόν' ὃς δ' ἐπὶ γάΐη 
΄ 3 / / { 

ὄνέρος ἀσπαέρογτος ἐπεσκίρτησε παρηνῳ 9 
[ὰὴ 

ος 

«41ο καὶ 

Δ λ / ’ ο 

δὲ πεσὼν ἰάχησε, τετυµµέγος ἄνθερεῶνα, 

πόδας ἄμφελέλιξεν, ἔχων ὀρχηῦμὸν ὀλέθρου" 

πρηνὴς ὃ᾽ ἄλλος ἔκειτο, παὺ ὥς κοτέων ὀλετῆρι, 

μ΄ ὃς είς. ὁ υ 

ν, 220. εὐπήλικος εάῑῖ, 

ψ. 227. Επεσμαράγησεν εἆ. ϱΡΥ. εἴπεπά. Εακ. 

ν. 32ο. αὔλῶν οἆά. 

ν. 231. ἐλέλικτο νεκρὸς «εᾱ. Ρε. επιθηά. Ἐακ. 

Ὅψ. αδ4, ἐπηώρηντο Φανόντος εἀλι. Φανόντες Ἰαια Ἠλοάοπι, 

γ. 2260. κεκύλιστο κονίή εΦΙΠ. φαοᾶ Ῥχορίες γ. ἀἨΐθο, ἨΟἨ ΕγεΙΙ-- 

στι, αἱδὶ 5. Τὰ Ἰορειάμπα τυπεὶς ἐλέλικτο, 'μῖ Ἀθδεῖ εᾱ, ρε. Υ. 
32. 8]ἱ6ποΟ Ίοοο. . 

γ. αά1. πρηνής τ΄. ἄλι εδἰ!τ, 



2 

{ΤΟΝΥΣΙΑΚΙΟΝ ΚΕ. ατα 4) 
Ἂ ἠγ 

240 

950 

κ. σοι σοι 

2600 

965 

εὐρυχανὴς ἔσφιγξε μεμηχότυ γαΐαν δόντι" 

ἄλλου ῥαλλομέγοιο τανυγλώχινι σιδήρῳ 

λευκὸς ἀκοντιστῆρι χιτὼν ἐρυθαίγετο Λύδρῳ" 

ἄλλου µαρναµένοιο, τιπαιγοµένων ἀπὸ τόξων. 

αἱμυῤαφῆς πτερόεχτι Παράσσετο μηρὸς ὀϊστῷ. --- 
η ς { Ν » 9 / Καί τις ἑὴν οάλπιγγα µότην περὶ χεῖλος ἐρείσαρ 
|) “ς / ον ἐχθρὸς ἀνὴρ, κελάδησεν ἐγεριμόθου µέλος ἠχοῦς, 

ὀκγαλέον φύξηλιν ἐν στρατὸν εἰς τόρων ἕλκων. 

οἳ δὲ βοῆς ἀἴοντες ἐπὸ κλόνον ἔρῥεον ᾿{νδού: 
ν { ου 

ὥαρσαλέοι ὃ᾽ ἥψαντο παλιννύστοιο κυδοιμοῦ, 
30 / δω.» . ώ/ / 

αἰδόμενοι, βασιλῆϊ φανήµεναι ἔκτοῦι νίκης. 
Δ / Ν Ε) { 5 ς ν, [4 

Καὺ πολέες στεφαγηδὺν ἀπόσσυτον εἶν ἕνὶ χωρῳ 

Αιακὺν εὐθωώρηκες ἐκυκλώσαντο µαχηταί. 
9  Ἡ ολ ῃ α/ ῃ 3 ΄; αὐχὰρ Ὁ µέσσος ἔην βεβιημένος, οὗ τρυφαλείη, 
ες. , . ΄ Δ ε) / ο 

οὐ πίσυνγος σακέεσσι, καὶ οὐ Φωρηκι κυδοιμοῦ 
ω λ) ’ Γα ’ ’ π Δ (ά 

ἄλλα ἕ πατρὠοις πεπυκασµένον ἀντὶ σιδήρου 

ἀῥ 

οἷς πάρος ἀβρέκτοιο κατέσβεσεν αὐχμὺν ἀρούρης, 

ω ’ 

11 Ἠτοις γεφέεσσιν ὅλον πύργωσεν ᾿4θήνη, 

διψαλέην ἐπὸὺ γαῖαν ἄγων βιοτήσιον. ὕδωρ, 

Ζηνὸὺς ἐπομβρήσαντος ' ἁμαλλοτόκοιο δὲ γαίης 

αὕλακες εὐώδενες ἐνυμφεύθησαν ἀρότρῳ. 

καὺ µέσος ἀντιῤίων πυκλούμενος ἔνδεος ἄνὴρ 

τοὺς μὲν ἀπηλοίησε δοῷ δορὶ, τοὺς δὲ µαχαίρη, 

τοὺς δὲ Λίθοις κραναοῖσι' πέδον ὃ᾽ ἐρυβαίνετο λύδρῳ 

᾿Γνδῶν κτεινοµένων ' καὶ ἀκαμπέος ἀνέρος αἰγμῇ 

ν. 206. πίσσυος 64. ϱτ. θἰπεπά. Ἐα]]ς, 

ν. 3207. πατρώοις οαίτι, 

γ. 360. αἰχμὸν ἀρ. εᾱ, ϱτ. θπιθιά, Εαΐϊο 

ν. 3600, λέφοις πφονίοισι θά{:, 



150 .  ΟΝΝ ΟΥ) ᾿ ώ » 
π] λ λωωῤ , , - ο ὰ Σο 

πεῖτο πολυσπεθέων νεκύων χύσις, ὧν ὃ μὲν αὐτῶν 
« .λ 4 «ελ Δ { Δ δι ; 
ημιδανης ἠσπαιρεν, Ὁ δὲ γόνγα ποσσὶν ἀράσσων, 

ΓΑ ΄ 

ὕπτιος αὐτοκύλιότος ὑμίλεε γείτονι πότµῳ. 
λ η) , , ἱ 3 ’ σα 370 καὶ δαπέδῳ στείνοντο" φέκυς ὃ᾽ ἐπερείδετο νεκρῷ, 

ῤ ) / ο ἃ ο ο: της ’ δὲ λ ϱω κεκλιµένῳ µετρηδόὀν: ἄπ᾿ ἀρτιτόμοιο δὲ λαιμοῦ 
λ ’ ΄ ΄ 

φυχοὺν ἐευθιόωντι δέµας δερμαίγετο λύθρῳ. 
ῃ 1) ως , λ ’ 

καὺ φόνος ἄσπετος ΠεΥ' ἐπασσυτέρων δὲ πεσοντων, 
-- { ψως ο ς ων 

Ταΐα κελαιγιθωσα κατάθῥυτος αἵπατος ὁλκῷ, 

275 υἶέας οἰκτείρουσα χαραδραίη φάτο φωγῇ 
/ [ 

Υἱὲ Αιὸς ζείδωρε µιαιφότε, --- καὶ γὰρ ἄνάσσεις 
3 / / -- 
ὄμβρου κοαρποτύκοιο, καὺ αἱμαλέου νιφετοῖο, --- 

π - 4 « / .) 

ὄμβρῳ μὲν γονόεσσαν ὅλην ἐδίηνας αλωὴν 
{ Δ , 3’ 

Ἑλλάδος, ’νδφην δὲ κατέκλυσας αὕλακα λύθρῳ. 
8 ς η 3 λλ Γ 9 5 ιά μ μ] ιά υ 

380 ὃ πρὶν ἀμαλλοφόρος, Φανατηφόρος: ἄγρονόμοις μὲν 
Π ᾽ [ αι Δ Δ Δ 3) . 3 ου 

σὺς φιφετὸς στάχυν εὗρε' σὺ δὲ στρατὸν ἐθρισας ᾿Γνδῶν, 
3 , 3 ’ , Γ.. 3 ’ . 

ἀνέρας ἅμώων, μέγα Ληίον: ἄμφότερον δὲ 
2/ }/ 7 ο Σ 

ἐκ Δ4ιὸς ὄμβρον ἄγεις, ἐξ 4ρεος αἵματι νίφεις. 

Τοῖα μὲν ἔγνεπε Γαΐα φερέςβιος. ἀλλὰ Κρονίων 
/ 3 σω - 

9285 οὐρανόθεν κελάδησε, καὶ «4ἰακὸν εἲς φόνον ᾿Ινδῶν 
, , ’ 

βρονταίοις πατάγοισι «4ιὸς προκαλίζετο σάλπιγξ. 
, 3 3 ΄ 3 39 Δ 2/ ; 

μαΐ τις ἓν ἄντιβίοισιν, ἓς «4ἰακὸν ὄμμα τανύσσας, 
΄ / τι μ ιτ] μ 1/ 3 4- 

πέµπε βέλος, καὶ βαιὸν, Όσον χροὺς ἄπρον ἄμύξαι, 

«-πσα----α-----ττες----κεε----ττε-τ-οστεσα 

γ. 208. ἡμιφανὴς εα!τ, 

γ. 274. ἐπασσυτέρῳ εάϊ{ι, επι. ἵαπα Ἠ]ιοάοπη. 

γ. 379. ᾿Ινδώην εα!τῖ, 

γ. 285. ἅμώων μετὰ λήϊον εάᾶ. επι. Ἠετια. 

γ. 3255. φόβον εἀά. , 

γ. 287. ἅμμα ταν. εάτ. Ὑἱαϊ α4εο Τ.δ1ς. 

ν, 188θ. ἀμύξας οτι, 



ὰ 4ΙΟΝΥΣΙ4ΚΝ ΚΑ. ΧΙΙ. άθι 
ιῤ κ... } α . 

μηρὸν ἐπιγράψανια, πάρξέτραπεν ἰὸν ᾿49ήνη. 
» .. ο 4. , αν: ὔ, 3 , - 

300 µόρνατο ὃ᾽ εἰςέτι αλλον ἄλώδυγος εἰς μέσον ᾿Ινδῶν . 
πάνος «ἃ , 2ἡε) 94λ «/ να ώ 

«ἰακὺς ἀστήρικτος, ἐπεὶὺ βέλος ἥπτετὸ ᾿μηροῦ, 
. «κ. / ν / Ν 4 

λεπτὺς ὄνυξ ὅτε φωτος» ὅτε χροὺς ἄκρα χαράξη. 
- . ΄ ή . , 

Λαί τις ἄνηθ ἐκίχήτος ἐχάζετο, πεξὺς  ὁδίτης, 
3/ 3 / ὧν η) ΄ 4 « 

ἴχνεσιν ὠκυτέροισι, καὺ ηθελε γείτονα λόχμην 
σ / σι ΄ Ἡ 

905 δύµεναι, ἡχι πύροιθεν ἐκεύθετο: τὸν δὲ δύκω», 
5 σι ω Π 

εἲς δρόµον ἠνιόχευε ποδήγέμον ἵπτιον ᾿Ερεχθεύς. 

ολ κα. 

3 3 ε/ { ο «1! ς ’ 

ϐλ)᾽ ὅτε τόσσον ἔμαρψεν;, ὅσον προµάχοιο βαλόντος 
η 1 Ἅ » σ ; η 
ἔγχεος ἑπταμέγοιο τιταΐγεται ὄρθιος ὁρμή" 

δὴ τότε δὴ μετὰ γῶτα βαλὼν ἃ ἀντίος ἔστη 

ὅοο πεξὸς ἀνὴρ, ἵππῆα δεδεγµένος"' αὐτὰρ Ὁ πάμψας 
3 ον ἃ 3 /{ σ σε λ 3”, . Ἶ / . 

ὀκλαδὸν ἐστήριξεν ἀθίστερον ἴγχνος ἄρούρη, 
Εο 3 Δ ο. .) / 4. ς ο λοξὺς ἐπὶ πλευροῖσιν" ὀπισθοτόχοιο δὲ ᾿ταρσοῦ 

3”, ι ΄ τέιτ ' 3 λ ΄ 

ἴχνιον ἠέρταζε µετιρσιον, ὀρθὰ τιταίνων 
ὃ Έ ζω Π ση . Π / λ , εξιτεροῦ ποδὺς ἄπρα πεπηγύτα δάκτυλα }γαίη, 

6οῦ ᾿Γγδικὺν ἕπταβόειον ἔχων σόλὸς , εἰκόνα πύργου, 
ι α, ος κ Γ ντ ἕ 4; 

γυμνὸν ἔχων ξίφος ὀξυ' προϊσχόµεχος: δὲ προςὠπουύ 
, / ' . .. ἀσπίδα χαλκεόνὠτον, ἐπέδραμεν ᾿Ιγδὸς ἀγήτωρ, 

1λ Ὀ - ώ } ρω /{ 

{ Φανέεν, ἢ φῶτα βαλεῖν, ἡ πῶλον ἑλάσσαυ 

γ. 380. ἐπιστρέψαντα παρέτρεπεν εὄ δι, Ῥνίας ειπεμά, οκ]. 

γ. 300, ἄνώδυνον εἰς µ. 60111. 

γ. 202. χαράξει εἰ. μι. χαράσσει εᾱ, αἲἰ, εκ εππειά, Εαῑῑκ, (ου- 
τονὶῖ Ηοτπιαι. 

ν. 307. ἄλλοτε εί. 

γ. 3090. ϱαλὼν ὄρθιος ἔστη αἆ, ϱν, ευμι ἵαομμα, (ῥαλὼν πεάλεν 
ὄρθιος ἔστ. εἰ. αἶι,  οομί, Εα]ς, 

γ. 5οῦ, προϊσχομένου ααϊιι. ΤῬναείετεα ραμ]ο απῖε πιαῖε πι 11Α- 

Ῥει τερει(τπη ἔχων, αποά ων ἑλὼν πιαιανὰ γἱκ ροϊειίῖ. 

Το, 1, . Ἡ Ἰι 
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ἄορι τολμήενει καὶ ὀμφαλόεντι σιδήθῳ 

δόχµιος «ἀντικέλευθον ἀνακρούσας γένυν ἵππου, 

πεζὺς ἑῶν, ἐτίναξεν ὑπέρτερον ἡνιοχῆα. 

καί νύ κεν ἐς χθόνα ῥεψεν ἀμήτορος ἀστὸν «49ήνης: 

ἀλλά μι’ ἔγγεὶ γύξε παρ ὀμφαλον ἄχρον ᾿Ερεχθεύς, 
΄ μαἱ σονίῳ. μέσον ἄνδρα πεπρᾳρµένον ἑλκεῖ χαλκοῦ, 

εἰς τ ἕάλν, ἠκόντιζεν Ὁ δὲ στροφάδεσσιν ἐρωαῖς . 

Περόθεν πρακάρηνος ἐπωλίσθησε κογίη, 

Άρτα κυβιστη: Ώρα φέρων ῥητάρµοτι πύτμῳ. : 

τὸν δὲ Λιπὼν σπαίροντα, µετατοέιας δοόμον ἵππου, 

ἄλλοις δυςµενέεσσιν ἐπέχραεν. ἀστὸς «Ψθήνης. --- 

χυκλώσας ἑὰ τόξα. καὶ ἁπλασας ἐπὶ γευρήν, 

ὀρῦιον, ἀβροτάτου τετανυσµέγον ὄχρι σιδήρου, 

εἰς σκοπὸν εἶλκε ῥέλεμιον: ὀθιστοτόκῳ ὃ' ἐπὶ νύμφη 

γίκης ἐλπίδα. πὔσαν ἐπέτρεπε Ἀαλαπήη, 

ἐνγέα. μὲν προέηκε τανυγλώχιγας ὁ ὀϊστούς 

ἐγγέα ὃ᾽ ἄνδρας ἔπεφνεν" ἔην δέ τις ἴσος ἄριῦμὸς 

πεμπομµέχοις βελέεσσι καὶ ὀλλυμέτοισι μοχηταῖς: 

ὧν ὃ μὲν ἄκρα µέτωπα διέσχισε, ἰὸς ἀλήτης" 

ὃς δὲ δασυστέρνοιο κατέγραφεν ἄντυγα μαζοῦ : 

αλλος ὑπὲρ λαγόνων, ἕτερος δ᾽ ἐπὶ νηδύϊ πίπτων 

γ. διά. χθονίῳ µ. ἄ. π. Εγχεῖ χαλκῷ οὐίτι. εἰ. ν. αμίος. 

γ. 617. κυβιστηρα εᾱ. ϱύ. επιεπή. Εακ. 

γ. 52ο. Απίε Ώππο νθγδιπι ονοῖἁ ΌΟεαστί πιεµιίον αἲ ἆπειι 
πμ] (α.ήοραςρ οοπιππεµποταΠο γν. 535. [ασῖ, 

"᾽αθήνης, ν. 51ο. φίγε Ἐγθολμίλαιιι. 
δυμ εΙηδιοά1: Οίαγρος δ᾽ ἑτέρωθεν ἐμάρνατο" δεξιτερῇ δὲ κυ- 
χλὠσας ἑὰ τ, 

πο αὖἆ στὸν 

Τεδίἀετο Πίαφιο αεπα γετ-- 



ὅσο 

ῶσδ 

24ο 

545 

4ΙΟΝΥΣΙΑΚΟΝ ΚΕ. ΧΧΙ/ 85 

µεσσατίη πεφόρητο χαρασσομέγου κεγεῶνος" . 
Δ Δ Ν -ο ΄ Β ςλ Δ ” 

ὃς δὲ διὰ πλευροῖο διέδραµεν: ὃς δὲ φυγόντος 
ν ου 3 κά ρω 

ὀρθὸς ἀελλήεντι ποδῶν ἐνεπήηγνυτο ταρσῷ, 
, , (ΜΗ ο ’ ο 

καὶ γΦονίῳ σφήκωσεν ὁμόξευκτον πὐδα δεαμῷ. 
ε) { ας ώ/ 3 / ὰ 3 δὲ / 

ἠνεμύεν δὲ ῥέλειμνον ἀγείρυσεν' ἓκ δὲ φαρέτρης 

ἄλλου πεμποµένοιο, κπατέδραµεν ἄλλος ἐπ᾽ ἄλλῳ, 
’ »/ .. ρω Περίη στροφάλιγγι κατάσχετος ὄμβρος ὀϊστῶν. 

ς 3 «ς/ Ἂ / 2,8 3{ Δ 3 ΄ 

ὡς ὃ᾽ ὅτε χαλκήων τις, ἓπ ἄχμυνυ χαλκὸν ἐλαύνων, 
5] / ς ο. / ἢ 5 3 14 
ἁκαμάτῳ ῥαιστῆφυ πυρίβροµον Ίχον ἰάλλει, 

[ή , ΄ ’ Δ 

τυπτων γείτονα μυδρον' ἀποῦρώσκουσι δὲ πολλοὶ 
πλ λ { 9) ο ιῷ ο ὸ { 
ἄλλόμενοι σπιγῦΊρες ἀρασσομένοιο σιδήρου, 
93 ρ α. / 5 3 οκ Ν ς ο. πέρα Φεωμαίνοντες" ὄμοιβαίησι δὲ ῥιπαῖς 

ὃς μὲν ἔην προχέλευθος, ὃ δὲ σχεδον, ἄλλος ὀρούσας 

ἄλλον ἔτι Ὀρώσκοντα κιχάνεται αἴθοπι παλιῷ " 
ο ε/ ζ [ή λ ὠ { 3 ο» 

ὡς Όγε; τοξεύων. στρατιὴν ἄντωπιον 1γδῶν 
/ Ὢ ρα. .) Ε) Γ{. 

µαρναμέγων , ἐκέδασσεν ἀλωφήτων ἀπὸ τόξων, 

πτείγων ἄλλοῦεν ἄλλον ἐπασσυτέροισι βελέμχοις, 

µεσσατίης δὲ φάλαγγος ἀλευαμένης νέφος ἰῶν, 
ο 3 { σω 3/ / 

γῶρος ἐγυμιωῦη, κεραῖς ἴνδαλμα Σελήνης, 
δ) { λ ο) νλ / ἀμφιφαῆς ὅτε ῥαιὸν αποστίλῥούσα κεραίης, 

γ. ὅδο, µεσσατίη --- ἄρασσομ. εὐΠῖ. χαρασο. εἴπεπᾷς Ἠ]οάο- 

πμ 4ρ. Ἠενμ, ΟΥΡΗ. ρ. 709, εἳ Όσα], ἁμϊ Ργαεῖεεθα µεσσα-- 
αίην ἀῑείίαν νο]α1ρ»ο, 

γ. 955. καὶ ἔδραμεν οὐῖ, οιποµά, (απ1θν. 

γ. 9ὐ7. χαλκείων εΦ{Π, χαλκείῳ Ἡλοάοπα, 

γ. 547. νέφος ᾿Ινδῶν νυ]ρο, επιθιά. Ομ», 

γ. 549. 9. ὅτε Βάκχος ἄποοτίλβουσα κερ. ἄκρα διαπλήσας ὀδύων 
2εοφ. εᾷ. ϱν. ὅτε Ῥάκχος ἀποστίλῥοντα κ. ἄκρα διαπλήσας ὁδόων 
γε εὰ, Δἱ. 6 ουμὶ, Ἐαῑκ, ὅτε φέγγος ἀποστίλβουδα κεραίαιν ἄ, 

Ἠ 0 



.. ’ ιά ’ Δ ιά - 

ὅδο οὐ βέλεος πτερόεντος: ἐπασουτέρήσι δὲ ῥιπαὶ 

84 | ΝΟοΧΑΝΟΥ 

- 3/ λ ” ς/ μι ρα ο 

3δο ἄκρα διαπλήσασα ὅνω γεοφεγγέος αἴγλης, 
/ .) ω , ; / 

πεκλιµέναις ἀπτῖσι μέσον Μύκλοιο χαθάσσει, 
” , -ω Δ 

δέζυγυ κεκριµένῳ μαλακῷ πυρί' µεσσατίης δὲ 
ν Β] ’ / ΄ 

γυμνὰ χαρασσομέτης ἔτι φαΐνετο αύμλα μεραίης. 
Ν , ώ / 

Οὐδὲ μάχης ἀπέληγε, συναιχµάζων 4ιονύσῳ, 
3 ΄ - ώ ιά -” 

355 Αἰακὺς ἀπτοίητος" ἐβακχεύθη δὲ κιδοιμῷ, 
΄ ὴι ΄ , ιά 

μτείνων ἔνθα καὶ ἔνδα" καὺ ἐκ πεδίοιο διωκον 
” / Δ 5] / 

εἰς προχοὰς ποταμοῖο µετήγαγε λαὺν ἀλήτην. 
«. πο λ / , 

συμφερτοὺ δ᾽ ἕνα μοῦνον ἐκυκλώσαντο µαχητάῦ 
/ ΄ ’ τυπτύµενον Σιφέεσσι, καὶ οὔκ ἀλέγοντα µαχαίρης, 

» 

6 5 
΄ 1, νο Γῳ [ή 

κυανέης ἤμησε σιδήρεα ληϊῖα χάοιης, 
λ 3 η Δ ρω Ὠ. { λ Ἀ σιει ον 9 πραιπνὸς ἀγὴρ, καὺ τᾶσιν ἐμάριατο, τοὺς μὲν ἐπ᾽ οχύσις; 

ο Δ ’ ω Α Λ ὃν ο οί- 

τοὺς δὲ κάτω ποταμοῖο µαχήποτι γειθὶ δαϊζων. 
’; σα «14 «” , ο 

καὶ γεκύων ἔπλησεν ὅλον ῥόον: ὀλλυμέγων δὲ: 
ν ., 3 / 1 ςγος / 

205 αἵματι µμορμύρων, ἐρυθαίνετο λευκὺς Ὑδόσπης. 
, ’ ’ , 

Καΐ τις ἀνὴρ, προµάχοιο φυγών ἄγεμώδεα διπήν, 
. ’ ε] ’ ς / 

κύμβαχος αὐτοκύλιστος ἐπωλίσῦηῃσε ῥεέθρῳ: 

ἄς Ας ιά Ἄς ἄς 

μ 3 { ’ 4 , ς ο 
σύρετο ὃ᾽ υδατόεντι νέκυς πεφορημένος ὁλκῷ 

οἰδαλέοις µελέεσσιν" ὑποβρυχίοιο δὲ λύθρου 

ὅ7ο Νηϊάδες λούσαντο δαφοινήεντι ῥιέθρῳ, 

καὶ φοχίαις λιῤάδεσσιν ἐφοινίχδηῃ μέλαν ὕδωρ. 

διαπλήσασα δυοῖν ν. Θεα]ς. νοῖαίι. Ὑϊάεος μή {ωοίονεμι γίωμι 
111556. 

ν. 502. Ῥοτι, δέξυγα κεκρ. αἀνειρία]ίτεν. 

ν. 505. Εοτῖ,. κύκλα Σελήνης. 

γ. ὀ0δ. µαχητήν οα1τῖ, 

γ. 568. ἸἈΝι]]α Ἰαουμαε βίρια Ἰπ ος, 
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Ν 3 ο 3 ερ 3 4 
πολλοὶ ὃ᾽ ἓν προχοῇσιν, ἀπορόίψαντες ἀκωκήν, 

ἱκεσίην ἀγέφαιγον ἀτευχέες, ὃς μὲν ἐπ ὄχδης, 
ελ ο) λ Τα. ’ «ΔΝ ο Ἡ ΄ 

ὃς δὲ παρὰ ψαµάῦθοις τεταγυσµέτος, ὃς ὃ᾽ ἐπὶ γαίη 
5 Γ ”. 9 . 4 Γ.. , Ε) ώ ώ ιά ς 

7ο ορυύιος ΟΛΑ «0», πυρτουµενον αυχένα Ίσμπτων 

38ο 

2δ2 

μ) ) λ 3 η μή / / 

σλλὰ λιτὰς ἀπέευπεν ἄγω γευοντι προρωπῳ 
3 λ ὰ α/ 3 / ο” /ς κ 

«Πίακος, ἀντιῤίοισιν ἄκαμπεα μῆνιν αέξων 
3 ι ας σα 3. ἀ ’ [ ; 

αἰγμητὴν ὃ᾽ ἀσίδηρον, ἐπιψαύοντα Λιτάων, 
ϕ «, ω μ) / ’ ω 

οὐγ ἕνα μοῦνον ἔπεφνε «{υκάονα" δυςµενέας δὲ 
Δ 9 / ; / 9 Ν / γερσὶν ἄθωρήκτοισι κυλιγδοµένους ἐπὺ γαίη 

Μπ εν, - ΄ 

γηοίθµους περαϊζε, ῥ90ν ποταμοῖο µιαίνων " 
ν Δ λ Δ ϕ ω 28) λ ς ’ 

καὶ πολὺν ἀστεροπαῖον ἐδέξατο γνεκρὺν Ὑδάσπης. 
γο) 3 «. 3 { ΄ ΄ 

Οὐδ᾽ ἀθεεὶ πολέµιζε καὶ «4ἰακός" ἀττιῤίους γάρ, 
ες ο |) » 1... 

ὡς γεγέτης 1Πηλῆος, ἔσω ποταμοῖο δαϊζων, 
5 Ἀ Π ’ - Δ ς / 3 / 

ἰκμαλέον μοῦον εἴχε, καὶ ὑδστόεσσαν ἔγυώ, 
-- ε /.. . ὰ ω 2 / οἵα προ ΨΦεσπίζων ποταμοῦ περὶ χεῦμα Καμανδρου 

; ες ϱὉ : 5 Π Ξ ] ως 

φύλοπιν ἡμιτέλεστον , ἐπεσσομένην 4χιλῆν: 
/ ς -- / β, / 

καὶ μοῦον υἱωγοῖο μόθος μαγτεύσστο πάππου. 
λῷ, εφ / ΄ Ξ Σχ 

λαί τι ἐγὶ προχοῆσιν ἀσαμβάλος ἴαχε Νύμφη 
Τ. » οἳ 3 ’ 5 ’ ιὸ ὁ 1 3 

ἉΝηιας ἄχρήδεμνος, ὑπερκύψασα ῥοάων 

ν. 578. αἰχμητήν τ ἆσίδ. οι. οκ ρτοβαβί]ίος ]οροιμά, ἔτι 
υαὔοντα λιτ. 

γ. Ότο. Ὑἱκ φηἹδρίαπι αἆθο Ἰοβρος ἵπ Ἠοιιθτο τεροπείασ, αἱ 

πος. γγοαι ααάί αἲ ποριβδίμιη Ἰοουι Παά. φ. 54 --- 195, 

ν. ὅ8α, κεράϊξε οὐ1:, 

ν. 082, γεμρὸς δ. εᾱ. ϱγ. θπιθιιά. Ε ας. 

ν. 984. ἐγὼ ποτ. δαίξων ο, Ῥν. ειποµά, Ταῖς, Ῥτίας οἱ Οαηϊ, 
ει Εὐιοάσπι, 

γ. 586, χεῦμα Σκαμώνδρου οᾱ. α. εκ οομῖ, Εαὶῑς, 

γ. 28586, νιωνοῖσι σἁιτ, 



ι) 
. 

ο 486 ΝΟΝΝΟΥ 4ΙΟΝΥΣΙΗΚΩΝ ΚΕ. ΧΧ/7 
᾽ 

ον 4 κ.α .. Ὑ ΄5. Ἀπιαάδων ὀμόφυλε, δι πετὲς αἷμα ποπίζων, 
5 1 ε/ .ὴ .. { -- 

ἁγγὸν ὕδωρ ἑλέαιρε διϊπετέος ποταμοῖο. 
’ ! α/ ; Ξ. 

ἄρκιον ᾿7γδῦν ὄλεσσε τεὺν δύρυ” παύεο ἌΝύμφαις 
ιά ον 3 [ή 3 ΄ 

δάκρυα ἈΝηϊάδεσσιν ἀδαγρύτοισιν ἐγείρων. 
.. ς { ο - / , ; 395 Νπηϊὰς ὑδατύεσσα καὶ ὑμετέρη πέλε µήτηο 

/ « ο ' ’ / 
κούρην γὰρ ποταμοῖο τεην «ἄίγιναν ἀκούω. 

[ή { / ο) 

µνωεο, τίς σε λόγευσε, καὶ οὐχέτι χεῦμα µιαίτεις. 
., ε/ / ; ς! , 

ἵξομαι εἰς ῥόον ἄλλον ἀκήρατον, εἲς ἅλα βαΐνω, 

καί µε Φαλασσαίη δέχεται θέτις' ἀλλὰ µελέσθω 
ε [ή -., Γ .. 

4οο αἱματόεις ῥόος οὗτος ᾿Εριγγύϊ καὶ «4{ιογύσῳ. 

γ. 202, ἄκρον ἵδωρ εδ, 



ΝΟΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΠΟΛΙΤΟΥ 

Αι ων πλ ον 

ΗΤ, 



ον α ο καὶ ΦΟΝ. 
μή κ ή ' Ὕ 8 
εν , " 

Ἱ ή 

αμ πὐ ν νι η / 

κ 
νὰ "η - -- 

ἐ νά, υ λ - 

ΥΦΙΝ ΑΗ ς η 

νε Χ 
ιο. ο . 

οκ ἳ 
ο Ἱ εεζ 

ν . 

κά 

3) 

: 

΄ 

Δ 

ΐ 

ὃ- 

α, 

ο 
τ 

. Ν ϱ] . 

͵ 

΄ 

σ- . 

Κα βαν, ᾿ Ὃ πρι 

κ 

τω. πιό! 

τα καὶ αἱ ατόε 

δὸν ᾿ “Ἱδάσπηρ, 

πλόονία λιγαίνω. 

αν 

Ε κ) 



6, 

ΝΟΝΝΟΥ 

ο νε ΡΜ ΙΡ Ν 

ΙΙ. 

εἳ 
’ α-- ο 

ως φαμένη, παππᾶον ἐθι 
[ιά 

] 
/ «/ σατο φοίνιον ὕδως 

τρ ία νὁ, Γρ ' 4 , τι 

Νηιὰς ὑδατύεσσα διάβροχος αἵματι Νυμφη. 

ὐτὰρ Ὁ ῥό9β Ὀλ Ἰ.ἠόνας ἄορι τὐπτωγ αὐτάο ο ῥόρβαρα φῦλα παρ Ίογας ἄορι τυ] ᾽ 
9 ν 1Η / Φφλ [ά 

εις να ἑτρεψε: διωκύµεχοι δὲ σιδηθῳ, 

δυ 

κα 

ο. 
, , , . 5 / υζμεγέες κτείνοντο,. φόνῳ στείνοντες Ύδασπην. 

ὴ η ἐν ῥοῦίοισι πόδας καὶ χεῖρας ἑλίσσων, 

γηχομέχους μιμεῖτο, καὶ ἤθελε πότμον ἀλύξαι, 
λ ") [4 Γιο ιά 

χέρσιν σπειρττοις ποταµτυα χξυµμστυο τέκνων" 
» 

Φ4Ά9 Ἠ ς ο αι 3/ ” 

ἀλλὰ ἑόῳ πεκάλυπτο" καὶ ὑδασιν ἄλλος ἐπ᾽ ἄλλῳ 
3! 3 / οσο / ’ 10 ἔγκυος οἰδαίνων διερῷ τυμβεύετο πότμῳ. 

3 1 ο ο Ουδ) ἐπὶ δν παρὰ ὠῖγα φερεσσακέος ποταμοῖα 
δι. , , ’ 9 3 ο 

πληθυὶ τοσσατίη φογίων κυκλούμένος Ινδῶν, 
3 Δ / ’ 

«ἄϊακός εἴςέτι µίμγεν» ἐπεὶ μογέοντι παρέστη 
υ ΄ ’ / 

᾿Γνδοφόγος «ιόνυσος, ἀκαχιένα «Φύρσα τιγάσσωγ. 

γ. 1. παππῶον οὐ δι. 9ο {, ἀθάΠ πατρῷο». 

ν. 3. αἱματόεσσα οὐ, 
σ 

ν. 5. Ἠόνας ει. 

γ. ὁ. φόβῳ στίζοντες οὐ{ῖ. στείβονλες οομ]ἶσεραι θεα]. στεί- 
Ί0ΥΤες θιπθιζα{ίο ον: Ἠλούοιασηί, 

γ. δ. ποταμοῖο χευµα τέµμνων οὐ, ϱγ. οπισιά, Ἐαἰκ. οἳ Οαπί, 
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1ὅ 

20 

25 

5ο 

2ο 

ΝΟ Να οτ 

ΐ Δ α/ ν 9 [ά 

ἔΊφα πολὺν στρατὸν ἄλλον ἄφειδέί δούρατι γύσσων 
αἱ κ μψΣ. 3 ; ἡ .. ” 3 ϱΝΝ δ᾽ νι ν 1/ 2. 9 

ίαχος ΕπΟΛΤΥΙΞΕΥ" ἔμαιτετο ὁ οια περ «40η5) 

’ δ) ὄ 9 ; Φ) ’ 4 ή 

σύγδροµος εὔώρηκι κασιγγήτῳ 4ιογύοῳ. 
4) ῶ . Π ο η ή ͵ . Α : Λ Καὶ διερῇ «4ιώνυσος ὀμίλεε σύζυγι χάρµη, 

ε λ 3 3 .᾿ ωα” ᾽ ιά 5 , πι 4 

ὑγρὸν ἐπ᾽ ἀντιβίοισι φέρων µόρογ. εἰ δέ τις ἄνῆρ 

ήχετο, δαιδαλέης ὑπὲρ ἀσπίδος ὀἴδματα τέμα γήχετο, δαιδαλέης ὑπὲρ ἄσπίδος ὀἴδματα τέµνων, 
: ια . ..ς { ν ὦ 3 δέ 3 οσο 

γηχομέγου κεραῖξε µετάφρεγον' εἰ δέ τις Γ1δῶν 
ς λ ; -- ο μα έν ] 1 Ε) , 
ἡμιφανὴς πολέµιζεν, ἐπ᾽ ἰλύῖ ταρσὺν ἐρείσας, 
9. ἔ τῇ μ ω 3λ ς δρ / ; ’ ὀ 

ύρσῳ στῆθος ἔτυψεν ἢ αὐχένα, πύματα τέµνων 
, [ο 1 Εως / 5] { δυοµένῳ: ῥυθίων γὰρ ἐπίστατο κύλπον ἐναύλων, 

δε. {/ ’ ; πο ’ 

ἐξ ὅτε µιν φεύγοντα μοῦον δαςπλῆτα «4{υκούργου 
/ ; / ς βία . ο ’ 

δώματι κυμαίγοντι γέρων ὑπεδέξατο ἈΝηρείς. 
Δ » σα : Ὠτ ο ἂν 

πολλοὶ ὃ᾽ ἔνθα καὺ ἔνθα περιχλείοντο ῥεέθρῳ, 
- ον ην 3 ’ οἱ) Ὀ 3 Ὁ ών 

υία «Ιιὸς τροµέοττες ὀριδρόμον, ὧν ὃ μὲν αὐτῶν 
9/ λ Ν / ; , 
ὄρῦιος ἰλυόεντι πυδας σφηκώσατο πηλῷ 

3 Ν .-Ὁ } ο Ἱ οι ισα σ/ 3 ; 

αὐτοπαγὴς ὃδ᾽ ἀτίνακτος, ἄπ' ἴδύος ἄχρι καρήνου 
ς η πα ’ / { ο 

ἡμιφανὴς, ἀγέτελλε καλυπτοµένην πτύχα μηροῦ 
᾽ ’ ε{ ον 3 ’ 

μαὶ Προμίῳ πολέμιζεν ἐν ύδασι, μᾶλλον ἀρούρης, 
Ε) ’ ;  ς ΛΑ, ΄ ’ 
ἀμφοτέραις παλάμάις διδυµάονα δούρατα πάλλων : 

λ λ Δ . νο δν. ος 3 ιά ος ι. { να 3 

άν το μεν αιχµαςευκεν ες 1010ς υώῦσε πεμπωτ; 

α λ / πρ ΄ 3/ Λ Π 

«4ἰακὸν ἀντικέλευθον ἔχων σκοπὀν: ἄλλο δὲ σείσας 
αν { / , 
ἔγχος, ἄνουτήτοιο κατηκόντιζε «ναίου. 

Υ. 21. γηχοµένους εὐ11. εια. ἴαπι Πλοάσπι, 

ία 

ν. 22. ἰξὺὲ δἱπο 6οηδα δὐίιε, Οοσαρανίϊ ειιθμάαίοπεπι Π]ιοάο- 

ΙΗΠΗ16, 5οᾷ Ῥει ΘΙΓΟΤΕΠΙ αἆ ν. 5ο. τουσ. 

γ. 20. χύματα τέµνων ο. Ῥτ. χεύματα τ. ε, α]ι. ες ειπειᾶ. 

τας. 

ν. 24, δυοµένων βυθίων γὰρ εὐί. 

ν. 928. εριδρόµον οτι. 

ν. 20. εἰλυόεντι οὔίιε. 
ν. 54. ἠόνας ει. 

ν. ὅδ, αιγὰ δὲ σείσας δᾳΐμ, 
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4ΙΟΛΝΥΣΙΗΚ.ΟΝ ΚΙ. ΧχΧΠ. άοι 

’ ΄ ο / 

καΐ τις ἔγεστηρικτο, μέσον κεγεῶνα καλύπτων ' 

ὃς δὲ φυγεῖν οὐχ εὖθε, τετυµµένος ὀξέι Φύρσῳ ς φυγ χ ευρξ; πμεγος 05ξυ ρσῳ» 

ἴχγια πηλώεντι φέρων πεπεδηικένα δεσμῷ, 
ὰ μα. ’ / «ϱ πλ η) 

ταρσὀν ἔχων φαμάθοισι κατάσχετον" ἵστατο ὃ᾽ ἄλλος, 
[ή / .«λ λ ’ 2/ / 

κγήµης βαλλομένης' ὃ δὲ γούγατος ἄκρα διαίνων, 
ς λ - 3. 3 «/ Ὕ Ε] ή 
ὑγρὴν αἱμαλέοιο δι ὕδατος εἴχεν ἔνυω. 

ῥ «, [ή ὁ- -- 

ὤλλος ἐφνερῥίζωτο δεδυκύτος ἄχοι γεγείου, 
) αβζλωὼ ῥω ρλκζνον ῥύον δι ων καὶ πόδας ώρησε, λελουμένον ὠμον ἀείρων, 
/ ! ε .. 

φεύγων φρικιὰ ῥέεθρα, καταΐσσοντα προώπου. 
ὦλλ ὰ. 1 αν ϱλ δέ 9 | δε ο 3Η 4 

ἄλλος ἐνὶ ποογοᾷσιν ὅλον δέµας ἓκ ποδὸς ἄκροι 

ἄχρι µέσου στέργοιο πατάφῥυτος, ὃς δὲ διαίνων 

ὤμους διγθαδίους, ὃ δὲ βόστρυχον ἄκρον ἐρείσας, 
, / ο δέχνυτο κυματύεσσαν ἐπαΐσσουσαν ἀπειλήν. 

εἰς ῥυθὸν ἄλλος ἔδυνε, διάβροχα χείλεα σείων, 
Ε] { Δ ο { ο” 
ἀγδροφόγου παρὰ γεῦμα σεσηθότος ἀνθερεῶνος. 

7- α. . 

Καίΐ τις ἑοὺς ἑτάρους δεδοκἠμέγος ᾿ΙΓηδὺς ἀγήτωρ, 

οὓς μὲν ατειγοιένους δολιχῷ δορὶ, τοὺς δὲ / τους { ἡ 5 ἐς οἱ, ς μαχαίρῃ, 

ἄλλον ὀϊστευθέντα Ἰαραδρήεντι ῥελέμνῳ, 

τὸν δὲ πολυπλέκτῳ δεδαιγµένον οξέὺ ὣύρσῳ, 

Θουρέὺ γεκρὸν Όμιλον ἐδείκνυεν: ἀχνύμειος δὲ 
Α / πο ’ ’ ο 

τἶλλε κόμην' φὐονερῷ δὲ χόλου ῥακχεύετο πυρσῷ, 
, ΄ / ’ ο σφίγγων καρχαρόδοντι µεμυκότα γείλεα δεσμῷ. 
ἃ Δ Ε) { / 3 Ν 3 { 

χαι ταχυς , αυτοφόγον πιμουµετος Γνδῦν Ορόντης, 

6ο ῥάρβαρον αἷμα φέρων, καὶ ῥάρβαρον Ίὔος ἀέξων, 

ι 

ν. 41. κνήµης δ᾽ ἀλλομένης οὐδὲ γούν. οἆ. μχ. ανήµης ὃ᾽ ἆλλο- 

µένης οὗ γούὺν. θᾱ. αἷι. ο εομΙ. Εαῑκ. »,πιο]ίας ὅδεα  Τιοᾶσιη, 

Ρεᾷ ὅ δὲ πιθουι ἀπινεηίί (αι. Αάς {, πια]αϊδεεῖ. κγήµαις βαλ-- 
λομέναις. 

ν. 44, ἠώρησε να]ρο. 
γ. 46. οἶλον δέµας θὰ, Ῥτ. επιομᾶ, Ἐαὶκ, 
γ. ὅ]. {. φλογερῦ. 



493 ο ΝΟ ΝΝΟ 
5 ον , α σον -”- ο 
ἄορ ἑὺν γύµνωσεν: ἀποίῤίψας δὲ χιτῶτα, 

ος Δ πα. το σο .Α 

υεος ἀθῥαγες ἕρκος, ὀλεξητηθα ῥε/έμλων, Α΄ 
Δ ’ .] ΄ πο ο» ασ 

μαὶ ξίφος, ἀπτοίητος, ἑῷ πεγεώνι πελάσσας, 
ΓἩ ΄ ; Ε) , ε {ς ’ 

ὑστατίην ταχυποιμος ἀγήΊορα ῥηξάτο φωτήν 
-- - Δ ῃ ο» / ε. ον ή 

05 1αστὴρ, δέχγυσο τοῦτο ψίλον ξίφος: αἰθέομαι γαρ, 
; ας ; ’ Ιλ] ’ 

µή τις ἐμὲ κτείνειεΥ ἀγάρσιος ἀπτόλεμος χείρ. 
υ -” ᾽ - ο πω ΄ Δ 5] / 

αὐτὸς ἐμῷ κενεῶτι Φελήπονα χαλκὸν ἑλάσσω, 
, εν / ὸ 9 / ζα , α ε 

μή µε πατὴρ µέμψαιτο, δεδουπότα ὅδηει ὃ ύρσῳ, 
. κ./ ι ; ΑΡΑ) Αα, ος 

μὴ Σάτυρον, µη Βάκχον ἔμον κα!-έσειε φοχ]α. 
3η ’ λ ; 3- 3 ΄ 

7ο Ένγεπε, Κυαέης κατά γαστέρος άορ ἐρείσας 
. βία Π ε! ο. , ΑΝ 

τολιιηραῖς παλάκησιν, ἅτε ξέγον ἄνδρα δαΐζων, 
ῃ Π ” νὰ » , 

παὶ «Φάτεν., αὐτοδάϊῖχτος ἐν ἀντιβίοισι Ίτενοικευς, 
/ οω - , ν πω 

αἰδόμετος, μετὰ δῇριν ἰδεῖν ἔτι «{πριαδῆα: 
’ ο) σα ” / Αα / ’ ιά 

ὄμμασι ὃ ἀμλαύτοισι Όελημογι κάτθανε ποτµῳ, 
η Π κ) ’ ΑΟ. 3 ’ Ρα ν 

75 καὶ µατίης ἀπαγευῦεν ἐφαίγετο γάλκευς «ἄιας. 
.. , α/ 5 3 ’ ν ς 

ἹΚκαὶ φόνος ἄσπετος ἠεν. ἄναιγομένῳ δὲ ῥεέῶοῳ 
. . ρα Ελ .) : κ πε ) ἢ Ω “Υδ ’ 

πτειγοµένους ἐκάλυψε, Σαὐ ἔπλετο τύμβος Υδάσπης. 
; .) -- , / ’ 

καΐ τις ἔσω ποταμοῖο παγυστατίην χέε φωνην 
αν ο ’ ο» 4 ῃ , / 

Καὶ οὐ, πάτερ, προχο]σι πόθεν σέο τέκνα καλύπτεις; 
Α / 2/ .. ΕΕ ΑΔ ς Ωω 

8ο πολλάκι Πάκτρον ἄρηα µετηίον, ἀλλά ρεέῦροις 
1/ πο Ὁ ! , ο. Γ.. 

οὗ ποτε Ά1ὴδον ὅμιλον ἀπέπτανε Ά11δος “4ράξης " 
- λ ) Γ μ) / 

1Γερσικὸς Εὐφρήτης οὖν ἔπρυφε γείτονα Πέρσην' 
ή λ Ὁ μυ. /{ 3 3 [4 

πολλάκι.µοι παρὰ 1αὔρον ἔην μύθος, ἄλλ᾽ ἔνὺ χαρµη 
ο ο. ῃ -α σου , / 

οὐ Άέλικάς ποτε Κὐδγος ἑῷ τυμβεύσατο κολπῳ' 
-- 3 [ιά .. 3 ο 3/ [4 [αι 

965 ουὐ Ἰωναις, χιογῶδες σγων πετρουµεέχογ ὅδωρ, 
Π ’ / μα ηλ] , 

γείτονι Σαυρομάτῃ Ῥωφησσεται ἄμλά πορυσσων 
πα ώ/ ’ ’ 

Ίόλχοις ἀντιβίοισι χαραδρήεσσαν ἔνυω, 

ν. 7ο. 6. ἔννεπε' χ αἶτὸν Ες κατὰ γ. ἄ. ἐρ. τ. π. ἅ. ξ. ἄνδὃ . 70. δ. επξ ν  ς 7. α. Σερ. τ. τ. . -ε ρα 

δάϊΐζεν ἱοἰοϊδείπιο Ἠνακοί, Θγ]ν. ΠΙ. Ρ. τοῦ. 

ν. 76. ἀγαινομένων δὲ ῥεέθρων εὐλ, 
. δο. ῥάκτρον “ἄρεα θὰ, αἲι. ν1άο»θ. 
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4ΙΟΝΥΣΙΗΗΚΟΦΝ Αἴ. ΧΧΧ, 4/ὔ 

/ τα [ ολ, ς 
πολλόκι παγγηεντι κατεπρήγιζε βελέωνω 
οι λ / 3 4 { ν, ον «/ Γυν εί 

Πριδανὸς πέλε δεῖο µακάρτέρος, ὅττι ῥεέθροις 
33 λ / ” α/ ' ἄλλοδαπὺν Φαέθοντὰ ααὶ οὐκ ἔκρυψε  πολίτην, 

Ἱ ΄ { . 47 

οὐ 7 αλάτην ἐκάλύψε καὶ οὗ τάφος ἔπλετο' Κελτῷ 
Δ ’ Δ , 

ἀλλὰ φίλοις παέτηδι ῥύηφένέων ἀπὸ δένδρων 
ς-- ΄ / ο» ’ 

Ἡλιάδων ἤλεκτρα, φεραυγέά δῶρα κυλύγδευ " 
5 πω ΄ { ευ) [ή 

Ῥῆνος Ἴβηορ βοεφέεσσι κοούσσεται, ἀλλὼὸ δικάζων, 

καὺ κρυφίην ὠδῖνα διασχίζων τοκετοῦυ, ο. τν 
’ πο / ὰ ; τν ’ τσίνει ξεῖγα γέγεῦλα: σὺ δὲ φθιμέγων γάέτήρων 

; / , ας / ως “τι / 
κρύπτεις γνήσια τέκνα, παὶ οὐ γόθον ᾽αἷμα μαλύπτεις. 

ἂν κ ρ ι ω 

πῶς δύγασαι ποταμοῖσι µιγήµεναι, ἠὲ καὶ αὐτῷ 
ι -- / {.. ο / : 

μοκθανῷ γεέτη, καὶ Τηδυ8, σεῖο τεκούσΆ, 
’ α{ { ”. , 

αἱμαλέαις λιῤύδεσσι φόγου πλημμυρίδα᾿ σείων; 
ε/ς. Δ { / [ή 

ἄζεο, μὴ νεκύεσσι ΠΠοδειδάωχά µιητής. 
ο ε/ . , , ἁι ο] ὲ 

σεῖο δύος Ἠρομίοιο κακώτερος, Ὁττι µε. 9) ύρσοις 
Ε) Γ / «/ ’ ας. .ῇ 

οὗ κλθνέει 4ιόνυσος, ὕδον Μλύγέεις µε ῥεέθροις. 
3 1 / ώο / , «{ 1 ως εἰπὼν, βαρύποτμος ἐδέχνυτὸ λοίσθιον ὕδωρ. 

Δ / 5 , 3 .. Δ χ 

καὶ πλύος ἦν εὔοπλος" ἐπουφίζογτο δὲ λάοὺ 

οἰδαλέοις μελέεσσιν" ἀποφθιμένου δὲ φορῇλος, 
ς ᾽ Κ, ,. πάλι ; 
Πμιφανὴς πλωτῆοι λόφῳ πορθμεύετο πηληξ, 

/ 1 , Ε] / χ σον, 
δυοµέγη κατὰ βαιόν" ἐφαψάμεναι δὲ ρεέθροις 
3 Δ 3 Γ , ι .«/ /{ . - σ-ω ἐκταδον ἐν ῥοθίοισιν ἅτε πρυµγήσια νηῶν 

γήγοµμέχους τελαμῶνας, ἐναυτίλλοντο βοεῖαι Ἴ]χ ἑ 5 ος ᾖ) ο. σ . 

ν. οά. 'Ῥῆνος {βηρ τεουνείε ἑμί[α ΧΤΠΠ. ἀπο, εἴ 6άµιΙ8 θδῖ,. ία, 

Οοπιιθιιί. 

ν. 1ου. Ἐον. πλημαυρίδα σύρων. 

γ. 1οδ. Ὠερεβαι, Ρίο, καὶ ῥόος ἦν εὔοπλος. ϱξ. 95. 

ν. 108. 55, ἐφαμένη δὲ ῥεέθροις οἳ τιοκ ν. 1109. νηχομένους τε-- 
λαμῶνας εν. ῥοεῖαι εᾱ, ϱτ, ἐφαιρομένη δὲ ᾧ, -- νηχοµένου τελά-- 

μῶνος εν. β. ει. αι. εκ οιιειᾷ, Ἐακ, εφαψάμεναι --νηχομένους 
τ. Πλούσια, Ἑ. εφελκόμεναε. 
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’ Δ η) , 

στοιχάδες ἔνθα καὶ ἔνδα"' ῥαρυγόμενος δὲ σιδήρῳ 
ν. λ δς / , 3 κ. εήῇ [- 

εἰς ῥυῦον υγοοχίτωνα κατέσπασεν αγέρα Φωρ.ξ. 
/ { δν) 

Οὐδὲ µόθου «4ιώνυσος ἑοὺς ἀγέκοψε µαχητάς, 
/ η πω ’ .. ρ 

εἰ μὴ πάντας ἔπεφνεν ἑῷ ταμεσίχροὶ Φτέρσῳ, 
/ «/, ζω ε/ ’ / : 

Καλλείψας ἕνα μοῦγνον ὅλων κήρυκα δανόντων: 

Θουρέα μοῦνον έλειπε Φεουνδέα µύοτυρα τίκης. --- 
/ ς / .. / ά π΄ ε 1ρη δ) ὡς ἐνόησε δαϊκταµένων φόγον ᾿Πνδῶν, 

; ’ . ή 

οὐρανόθεν πεπότητο" δι ὑψιπόρου δὲ κελεύθου 
1/ [ή 6 ον ἄστατος -ἠνεμόεντι κατέγραφεν Πέρα ταρσῷ. 

΄ , π/ ν ’ 

᾿Αντολίη ὃ' ἐπέβαιτε, καὶ ἔσπασεν {γδὸν ᾿Υδάσπην 
/ ς , Ε) σο ιά 

φύλοπιν αἱματόεσσαν ἀναστῆσαι. 4ιογίσοι. --- 
’ [ή ο Ευ ορ 3 ” 

4λλ' ὅτε ῥαρβαρόφωνος ἑωτός ὤμλασεν 4ρης, 
/ / ς ά , 

δὴ τότε ναυτιλίης ἑτερότροπα µάγγανα τεύχων, 
΄ Ε ΄ Δ 4 - , 

«χεύμασιν ἀκλύστοισι χορὸς πυρθμεύετο Βάμγωγ. 
|) Δ ς / ε] ” ς κά 

καὶ Φεὸς Ἠγεμόγευε, δι οἴδιατος ἡγιοχεύων 
ε/ η / 2 ς ’ η 

ἅρμασι χερσαίοισι γόῦον πλύον: ὑγροπύρων δὲ 
ον , .] , / ϕ ΄ 

πορδαλίων ἀδίαντος ὄνυξ ἐχάραξεν  δάσπην. 

καὶ στρατιαὺ πλύον εἶχον ἀκυμάντου ποταμοῖο, 
ή Δ δν) / ; α / , 

ὧν ὃ μὲν {ιδῴην σχεδίην πολύδεσµον ἐρέσσων, 
ια Δ ιά Λ 3 / ΄ 

ὃς δὲ κυβεργήσας διερὴν ἄκατοιο πορείην, 
3 ΄ { ο σς , 5 , 

ἐνδαπίων σκάφος εἶχε λιοῤῥαφέων ἅλιτων ὔ 

ἁρπάξας: ἕτερος δὲ νόθῳ ναυτίλλειο δεσμῷ, 

Υ. 111. βαρυνόμενοι δὲ σιδ. εἰ. ϱε. αρυγόμενο» ὃ. σιδ. ο, αἷι. 

ν. 120. ἤσπασεν ᾿Ινδὸν εἀϊτι. θιη. Ἡλιοάοια. Ῥαπ]ο απὶε 4ὖτο-- 
Λίη εᾱ. αἰί. 

γι 121. Ῥοδί Ἠππο υθγφµία οταϊίο πι νἰάείις αβιαρία: 48 
ἀθουπί φπαθάαια 

γ. 124. Υ. 1π[να Υ. 294, 

ν. 125. ἠγιόχενε, --- ἡνιοχεύων οά{ι. 

γ. 129. ἰδώην 9. ϱτ. ᾿νδώην ϱᾱ. αἰι. ἐκ. επιεµὰ. Έα] 
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ε) { , » 3 δ / δ |. 

ἅμιατι τεχνήεντι περίτ]οκα δούρατα δήσας, 
λ σ/ ) ρ : ο ο ς ης , καὶ ξύλον αὐτόπρεμγον ὁμοί[ον ὀλκάδι τευχων, 

π 3 , λ ον 

125 ἔκτοῦι πηδαλίου, δίχα λαίφεος, ἑκτος ἐρετμῶν, 
, / ’ λ 

οὗ Βορέην καλέων νηοσσὀον’ ἰθυτενὲς γὰρ 
3 , ω ς ; , / 

εἰς ῥουχίους κπενεῶγας ὑποβρύχιον δόρυ πέµπων, 
ά τν ς . / ὸ / 9) λ ̓ Π [ή . 

.ἄοεος ὑγροπόροιο δορυσσόος ἔπλεε ναύτης 
ὰ ον ὸλο - Ἠ ο νο) / 3” ’ 

καὶ πλωτῆς ἀδίαντος ἐπ᾽ ἀσπίδος οἴδματα τέµνχων, 

140 πεῖσμα φέρων τελαμῶνα, σακέςσπαλον εἶχε πορείην, 
΄ Αα, ιά "ες / 

ξείνην ναυτιλίην. ψευδήµογι νην χαρύόσσωγ. 
- ε { / α/ / . 

Ἰαὺὶ στρατὸς ἱππήων ῥόον ἔστιχε' καὶ πλόος ἵππων 

ποσσὶν ἔην, ῥαχίησιν ἀειρομένων ἐλαιήρων. 

καὶ τότε νηχοµένου διερὸν δρύµον εὔποδος ἵ καὺ τότε νηχομεέ ιερὸν δρόµον ς ἵππου, 
45 ος 7.» 1. ἡ ς ος . ού ο 

145 ἰξύύ κουφίζοντος ὑπέρτερον ἡπιοχῆα, ' 
ς η) 3 ΄ 3 ε/ 12/ 3 ΄ 

ὑψιφανὴς ἀνέκοπτε δι ὕδατος ἄβροχος αὐχήν. 
- λ 3 / ’ ’ 

Καὶ στρατὺς ἐγρεµόθων πρυλέων, ἀκάτοιο χατίζων, 

ἀσκοῖς οἰδαλέοισι χέων ποιητὸν ἀήτην, 
, / λ / 

δέρµατι φυσαλέῳ διεµέτρεεν ᾿Γιδὸν Ὑδάσπην" 
; 3 ’ ΄ ’ 1) ’ 

160 ἐγδομύχων ὃ᾽ ἀνέμων ἐγκύκογες ἔπλεον ἀσκοί. 
3 ο ἃ ΄ μ , 2» / ’ 

αἰγείοις δὲ πὀδεσαι διέτρεχε Παῤρόσιος Πάν, 

απρα γαληναίοια διαστείχων ποταμοῖο. 
, ς , / 5, 

μαὶ «{ὐκος Ἠἠπιόχευε Φαλασσαίων δρόὀµον ἵππων, 
’ σν, 1/ η [ή 

πατρῳην ἀθίαντον ἄγων τέῶριππον ἄπηνην 

196 καὶ γνωτῷ παρεόγτι συνέστιχε «4αμναμεν]ί 

γγ. 195. ϱἳ 194. 1ΠΎΕΓ6Ο οκᾷίμε γα]σο Ἱερυμμίας, εἴ ρυαείεχθα 
Ψ. 190. θ8ῖ ἅρματι πι θά1τῖ. 

γ. 124. Έοτι. Ἰερομά. ἤ ξύλον. 

γ. 190. πλωτὴο νο]ε». Ύ. Ὁ. αρ. Ὑ]οἷαι 
γ. 14ο. πέσµα ο. ῤτ. επ. α Εα]ς. 

ν. 140. ἀνέκυπτε νο]υῖιτ Φεα], 

γ. 194. πατρώην οἁἵττ. 

γ. 165. περ εόντι συνέστιχε' δαμναμένη δὲ Σκ, οὐ, Ῥορείετίας 

γτκυπα χθοῖο βαμανγίί Όσα], 
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ο Λ π ο ἕ ... ’ ο ὰ -ω ς Σπέλμις, σκυιώτοιο παθιππευων ποταμοῖο. 
ῃ ς Δ / ι” [ή / 

ὄλλος ὑπὲρ γώτοιο Ψορὼν, ὁμόφοιτον ἄέλλαις 
3 . { ο [ά [ή σω ες, 

εἰς τέλόον ἡγιόχευε καλαύροπι ταῦρον ὁδίτην, 
᾽ ’ η ιό , σα’ ! 

καὶ ῥοέοις ὀχύχεσσι κατέγραφεν ἄψοφον ὕδωρ. 
πα) Δ ΄ , : , Σειληνοὺ δὲ γέροντες ἐναυτίλλοντο Φαλάσση, 

η λ ᾽ ; 5 , ε , καὶ ποσὺ καὶ παλάμησιν ἐρετμώσαντες Ὑδάσπην. --- --- 

Δ Π λ ; 3 ’ 
Καὶ προχέων κρουγηδὸν ἄλεξήτειραν ἴωην, 

ω ; , ή κ. 
γγωτῷ κυματύεντι γέρων ἰάγχησεν Υδύσπης, 

μῦθον ἀπειλητῆρα χέων πολυπίδακι λαιμῷ" 
τ . / ’ Π Ν ο γ . «. 

1 νωτὲ πέπον, τέο µέχρι τεὺς ῥόος ἄψοφορ ἔρπει ; 
” μα. , ς ῥ / 

οἴδματα σεῖο κὐρυσσο»ν, ἐπιῤρίδων «{ιογύσῳ, 
1; { 3 «/ ς»λ ς ΄ 

οφρα καιακρυψωμεν εν ὕδασν πεξὸν οδύτην. 
α / Γ τό - ε/ , 4 

σοὺ καὺ ἐμοὶ πέλεν αἴσχος, ὅτε Ἠρομίοιο μαχηταὺ 
3. οἱ μα] ΄ τ { ΄-. ’ 

ἄβρέκτοις ἐμνν οἶδμα διασχίζουσι πεδίλοις. 
δ16 Δ / Ε η ’ 3 ο] 

4ἱόλε, καὶ σὺ τέλεσσον ἐμοὺ χάριν" ἀγτιβίοις δὲ 
λ ' ΄ σ .. α / 3 / 

σοὺς προµάχους Φώρηξον, ἄελλήενιας ἄητας, 

µαρναμένους Ἑαεύροισιν, ὅτι οτρατὸς, ὑγοὺς οδίτης, 
ε/ 3) ΄ ΄’ ς ο] , κ .. 

άρµασι χερσαίοισυ βατυν ποίησεν Ἰδάσπῃν, 
1 ιά ς Ν αρ 3 ον κ ' . η . 

καὶ δρύµμον υγρὸν ἔχουσιν ἐν' ὕδασιν Πγιοχῆες. 
ἀ Π { οω εν / σοὺς ἀνέμους θώρηξον ἐμῷ πορύμῆϊ «{αίῳ ) 
/ υ ’ ΄ /{ . , υ 

χεύμασι ὃδ᾽ ἑλκέσθω Σατύρων στόλος ἀμιόχων δὲ 
, | σο 3 1 εΤ . εἴ ὃ ἴ στ Φ 

συροµένων προχολσιν ἐμὸς ῥύος ἅρμα δεχέσθω, 
./ , μ 5 Γ 

οἴδματι λυσσήεντι καλυπτομένων ἐλατηρων. 
ε) λ 5] η] { ιά Δ ὴ{ 5 

οὐ μὲν ἐγὼ νηποιγον ὄηθεα πορῦιον ἐάόσω 

ν. 16Ο. Σιληνοὶ οὔιτ. 

Υ. 162. Ὃμα δἷο {μτε1οἳ πο ροδδίῖ, ἆαθεπι εκ ααα]ής [αἴσθιι 

Ἠγάακρες αἰἰοφπαίας, ρτοραβί]ε εδι, Ῥ]ατα απίε Ἡ. ν. οκοἰ(]ρβο, 
γ. 166. οἴδμα σεῖο τε]οῖα Ίαοιια θἆ. μτ, οἶδμα δὲ σεῖο οᾱ. αἰί. 

ες ἠπιετρο]. Εακ. Νοκ ἐπιβρέζων εί, 
γ, 179. ἀήθεα πότµον εάσσω γη]ςο, 
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ν ’ -ν / , 

18ο σοὺ καὺ ἐμοὺ πέλεν αἴσχος., ὕταν ἨΒρομίοιο μαχήηταὺ 

ἀτραπὺν ἠνιόχοισι καὶ ἀβρέκτοισιν ὑδύταιό 

δε :Ὀώοι ἁκυὐιομτς Οσοι. 4Ε 

ς { Δ ῃ η 4 / 

ὑγοοπόρους δὲ λέοντας ἀἴστωσω «4ιονύσου. 
μι / δι η 3. μα, ε α ! 4 

εἰπὲ, πὀῴεν βατὸς ἔσκεν ἐἔμος ῥοος; υγροβαφης δὲ 
το. Ε) ον 4 3 Νηϊὰς ἓν προγοῇσι πὀθεν χοεμετισμὸν ἀκούει, 

ο, 5 1/ τς , 
186 καὶ ῥόχιν ἰχθυύεσσαν ὄνυξ ἵππειος ἄράσσει; 

9’ ὁ ; «/ εν 
αἰδέομαι , ποταμοῖσυ µιγήµεναι, ὅττι γυναῖκες 

ἡμέας ἀκλύστοισι διαστείβουσι πεδίλους. 

οὗ ποτε τολμήεντες ἐμὸν ῥόον ἔπλεον Ινδοὺ 

ἅρμασιν ἠλιβάτοισε, καὶ οὐ πατρωϊον. ὕδωρ ζ 
2 ο ρω - / .. ’ 190 4{ηριάδης ἐχάραξεν ἑῷ περιμήκεῖ δίφρῳ, 

ς { , 3. ’ 3 / ( ὑψιλόφων λφίησιν ἐφεδρήσσων ἐλεφάντωφ. 

Ἡὸς εἰπὼν , ἐκόρυσσεν ἐὺν ῥόον" ἆλτο δὲ Βάκχῳ 
ς / Ε) μ κ 2 αἰχμάζων ῥοθίοισιν" «ελλήεσσα δὲ πολλὴ 

’ | [ή ” 

μµσρναμένων ὑδάτων διερὴ µυκήσατο σάλπιγξ. 
μφ] λ [ή 1/ ς / τα 

195 μάὶ ποταμὸς κελάρυζεν, ἄγων ὑψούμενον ὕδωρ, 
΄ ΄ ’ Δ - 

μαργάµενος Σατύροίοι. πολυφλοίσθῳ δὲ κυδοιµῷ. 
΄ ον , ή .ω 

Τασσαρὶς ἀβροχίτων ἄπεσείσατο κύμβαλα χειρῶν 
λ { 3 ῇ “ 3 ' , Δ ο 

καὶ πόδας ἀμφελέλιζεν"'. ἐρεσσομένοιο: δὲ. ταρσοῦ 

ξανθὰ πολυῤῥαφέων ἀπεσείσατο δεσμὰ πεδίλων᾿ 
{/ / , 3/ . κ 

200 καὶ ῥύος ἠνεμόεις, «πεφορημένος ὄχρι καρήνου, 
ῃ « { η} , 

ἨῬάκχης νηχοµένης ἑλωκώδεας ἔκλυσε χαίτας. 
/ ; ἀ .] 4 Π 

ἄλλη βριθομένη διεροὺς ἄπεῦήκατο πέπλους, 

γεβρίδας οἰδαλέοισιν ἐπιτρέψασα ῥεέθροις : 

γ. 181. δἱο εᾱ. ϱν. ἡνιοχοῦσι σὺν ἄβρ. ὁδ. εἀ, αἲί. εκ οτι. Τα]. 
αι Ῥταείεγεα Ἰαοιιια Ἠὰο 6556 φιιδρἰοαβαἴας, 

γ. 196. μαχήμεναι εάα. οτι, Βλοάομι, 

γ. 103. ἆλτο οί. Ἐοχι. ὦρτο. οϊ 

γ. 196. κελάρυζε µάρων ὄψ. ο, ρε». κελλροδε κ ὄψ. κ αἱε, 

εκ αιιθιµ], ας. ἹΝοφινυπι ἀεαιι Όοαί, νΌ 

7ο). 1. Τι 
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μα οἳ ἐπὶ στέρνοισι κορυσσοµένου ποταμοῖο 
2’ 3 6 ςλ. 3 / το 
ὄγκος ἐρευθιόωντι µέλας ἐπεσύρετο µαζῷ. 

’ λ 3 [ 

καὶ Ἔάτυρος, παλάμησιν ἐρετμώσας χυτὺν ὕδωρ, 

ἰκμαλέην ἑλέλιζε ὃν᾽ ὕδατος ὄρθιον οὐρήν. 
/ τα. .- 

γηθυλέοις δὲ πόδεσσι μεθυσφαλὲς ἴγνος ἐρέσσων, 
σα) ι. ΄ ’ / ς .) 

ἄστατος ὑδατόεντι Ἰήάρων πεφορηµέγος ὀλκῷ, 
[ή Ε] Δ .ῃ / ς [ὴ 3/ 

χύὐμασιν ἀσκὸν ἔλειπε ῥεβυσμένον ἠδέος οἴνου. 
Δ ] ’ ιά ; . ο 

πυκνὰ δὲ σειοµένη, διδυµόζυγι σύνδρομος αὐλῷ, 

Τ]ανιὰς ἀπροτάτοιο δι ὕδατος ἔπλεε σύριγξ, 
4 2 ῃ 3 ο” υ ζω κύμασιν αὐτοέλιμτος. ἀπειλητῆοι δὲ παλμῷ 

Σειληνοῦ λασίοιο κατ αὐχένος ἔρρεε χαίτη. 

Καὶ ποταμὺς κελάδησεν, ἀφυσγετὸν οἴδματι σύρων, 
μ ς Δ , , { «/ 

ξανθον υπὲρ πεδίοιο χέων µετανάστιον ὕδωρ, 
΄ / 3 ς / 3 ’ 

αιχλήσκων «άιόνυσον ἐς υδατόεσσαν ἐνυώ. 

καὶ ῥόος ἐγρεκύδοιμος, ἔχων ἀντίπνουν αὔρηνν 
« ε α, / σ , 

ἀγχινεφης ὑψοῦτο, διάβροχον Πέρα φαίνων, 
3/ η. / ’ / 

οἴδματι παφλάζοντι παταῦρωσκων ά4ιονύσου. 
3 «/ πι ’ 5] π σ/ «/ 

οὐχ οὕτω «Σιμόεντος ἀρειμανὲς ἔβρεμεν ὕδωρ, 
5] ε/ ς 7 ”/ 2 / / 

οὔχ οὕτω ῥόος ἔσκεν ἐγερσιμόθοιο Ἀαμάνδρου, 

χεύματι κυµατόεντι κατακλύζων ᾿Αγιλῆος" 
{ / / 

ὡς τότε [ακχείην στρατιὴν ἐδίωξεν ᾿Ὑδάσπης. 
λ οω /{ 3 / ’ Σ. 

παὺ ποταμῷ 4ιόνυσος ἄνηρυγε Θυιάδα φωνην 
΄ ’ 3 νο ’ | 3 [ή 

Τί κλονέεις 4ιὸς υία, 4ιῑπετές; ἢν ἐθελήσω, 
ρω 1 9 / , τερσαίνει σέο χεῦμα πατὴρ ἐμὸς, ὑέτιος Ζεύς. 

ν. 296. Ἐοτῖ, ὁλκὸς ἐρ. ταἵ Υ. 200. . 
γ. 214. Σιληνοῦ λασ. 

γ. 321. οὕτω Πιόνυσος ἄρειμανὲς ἔτρεμεν ὕδωρ εαίες, 
Οοιππαθη. 

ν. 233. Σκαμάνδρου εᾱ. αἰῖ. εκ Ππίεγρο]. Ρας. 
γ. 230. κατακλύζων «{ιονύσου εαϊα. Ὑἱά, ϱοιπιεηί. 

ν. 220. Φυάδα εαἰιι. 

γιά. 
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ἓκ νεφέων βλάστησας ἐμοῦ Ἀρονίδαο τοκῆος, 
, Δ / ’ 

καὶ γεφεληγερ΄ταο ἄιὸς βλάστημα διώνεις. 

ὑ ἐμοῦ πεφύ]αξο βέλος λοχί : 970 πατρὺς ἐμοῦ πεφυλαξο βέλος Λοχίοιο κεραυνοῦ, 
ἃ Δ Β / ἐθλ, 3 Δ ’ 

μὴ στεροπὴν Ἠρομίοιο γεγέῦλιον εἰς σὲ κορ'σση. 
ε{.. λ { ε/ 3 Ἶ 3 / 

ἄζεο, μη βαρυγουνος, ὅπως 4σωπὸς, ἄκουσης. 
.. η / σω / 

σὴν προχοὴν πρηῦνον, ἕως ἔτι μῆνων ἐρύκω. 
ς / / / 3 ΄ ν : 
ὑδατόεις πυρόεντι πορύσσεαι" οὔ δύνασαι δὲ 

3935 τλήµεναι αἴθαλόεντος ἕνα σπιν Ίρα κεραυνοὺ. 
. / κ { 3 / / [ή 

εἶ δὲ µέγα φρονέεις χάριν ᾿στερίης, σέο νύμφης, 

ἢ λάχεν αἰδερίης Υπερ΄ογος αἷμα γενέύλης' 
" ο / ς ῳ 

᾿Ηελίου Ὀρασὺν υία, πυρώδεος ἠτνογῆος, 

οὐρανὸν ἱππεύοντα, πατὴρ ἐμὸς ἔφλεγε πυρσῷ, 

32640 καὶ φέκυν ἔστεν τὸ οὺ (ης Υπ ερί -. (αὐ φνέκυν ἔστενε παῖδα πυρὸς ταµίης “ΥΠερίων, 

οὐδὲ χάριν Φαέθοντος ἐμῷ πολέμιζε' τοκΏς, 
ου 3 ὰ ς { οὐ πυρὶ πῦΝρ ἀνάειρε, καὶ εἰ πυρὸς ἡγεμονεύει. 

εἶ χάριν ὑμετέρου µεγαλίζεαι α2κεωχοῖο, 
. 1 / 2 ᾿Ποιδαγὸν σκοπίαζε, ἄιὸς πληγέντα βελέμνω, 

΄ Γ Λ ΄ 

32605 ὑμέτερον πυρίκαυτον ἀδελφεόν' αἰνοπαθὴς δὲ 
{ / 3 Ρ. / 

σὸς διερὺς προπάτωρ, μιτρούµενος ἰξύὲ κόσμον, 
ο [ή 

χεύμασι τοσσατίοισι γέων γαιήοχον ὕδωρ, 
3 ο) ’ 

υἱὸν ἴδε φλεχθέντα, καὶ οὗ πολέμιζεν Ὀλύμπῳ, 
ο ’ / οω οὗ προχοαῖς ἐρίδαινε πυριγλώχινι κεραυνῷ. 

ου ’ / / 
300 ἀλλὰ τεῶν ὑδότων ἔτι φείδεο" μηδὲ νοήσω 

᾿Πριδανῷ φλεγθέντι κεκαυµένον ἴσον ᾿Υδάσπην, 

΄ 

ν, 3227. ἔλλαχον είτε, 

γ. 3258, ᾿Πέλιον Θρ. να]σο. 
γ. 240, η. νύ κεν ἔστ. οὐ]. 
γ. 241. πτολέμιζε εα(ττ. 

γ. 246. ἰξὺῖ κόσμου εὄι, ἴτυὶ νο]εβ. Βοα]. 
γ. 248. πτολέμιζεν οά1τι. 

γ. 349. ερίδµαινε εἀί, φιοᾷ αΏευχάε ἀθίοια(ς Θε]ναά, αἆ ας. 
Ῥ. 104, 5, 

τι. 
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οο ΝΟοΝΝΟΤ 

η , , 3 { 1 5, 7 

τως φαμένῳ βαρύδουπος ἐχωσατο μᾶλλον ᾿Ὑδάσπης, 

κύμασι λαβροτέροισι χέων ὑψίδρομον ὕδωρ. 
, .) ο] /΄ ΄ [ιά 

ί γύ κεν ἔκρυφε πᾶσαν ἀβακχευτων στίχα Βόχγων, 
οσπς 3 Δ }λ/ η 3 ν, ν.μ] / δὲ λό 

309 εί μη Φάγχος σμυγεν στι σγχιπυροιο -- οχης 

’ Ε] /{ οω 

πυοσοτόκον νάρθηκα λαβὼν, ἀγτώπιον ᾿Ηοῦς 
μας » , Π Δ { 

ἸἨελίῳ Φέραηνεν ἐριφλεγέος δὲ κορύμβου 
. / πω / / π 

σι τογύτῳ σπινύ Τρι λοχευετο δουράτεον πὶρ. 
ο ” / έν 3 ο Δ -ω 

καὶ ποοχοαῖς φλόγα ῥῖψεν: ἄπειλητῆρι δὲ δαλῷ 
’ » ᾳ . ’ / 

καιομένου ποταιοῖο, ῥοαῖς ἐπεπάφλασαν ὄχθαι. 

καὶ πλὺς Περόφοιτος ἑλίσσετο καπγὸς αλήτης, 

λωτοῦ κμιοµέγοιο, µυραινοµένου τε κυπείρου. 
: ω 3 ΄. ι - 

καὶ αρύο πῦο ἀμάθυνε" πολυστροφόλιγγι δὲ ῥιπὴ 

καπιοῦ λινυύεντος ἕλιξ ἐμέῦυσσεν ἀὐτμὴ 
.. κ. -- 8 ολ δ᾽ 3 2 .. λό; 

περιας αφιοας” ο] ἑμέε/σιγετο οχµτῃ, 

εὐόδμοις ἀγέμοισιν ἱμασσομένων δονακτων. 
Δ / 3 λ με Ε) Κ. 

λαὶ σέλας εἲς βυῦὸν είρπεν" ἐνεκρύπτοντο δὲ πηλῷ 
3 ’ / ος ς ’ Δ .ω 

ἰχδύες αἰθαλόεντες. ὑποβουχίοιο δὲ πυρσοῦ 
. ον ’ ῃ  Αξ 

»ηγομένῳ σπινῷῆρι διάβροχος εζεεν ἰλύς, 
ς Ἡ σ , , κι. ι 5 Π 
ὑγφὸν ἀναπτομένη: βυθίων ὃ᾽ ἀπὸ καπνὺς ἐναύλων 
ν « / Π / Ε) ”ω 

ἔμπτυρος ὑδατόεντι διέσσυτο σύνδρομος ἀιτμῷ. 
{η ὃν / λ ’ ο δεν ο 

Τδριάδων δὲ φάλαγγες ἄνάμπυκες ὠπέν ταρσῷ 
ὰ /{ ε α Γ , 

γημναὺ κυµατόεντος ἀπεπλάζοντο µελάθρου. 
. ’ λ {Γ.. / 

καΐ τις ἀναιγομένη φλογερὺν πατρώϊον ὕδωρ, 
-α τ 4 Ε) ... / / ’ 

ηιὸς ἀκρήδεμνος, ἄηθεα δύσατο 1 άγγην: 

ἄλλη ὃ) Ιγδὺν ἔγαιεν ἐριῤρεμέτην ᾿κεσίνην 

ν. 264. Ἐοτι. Ῥακχῶν. 96ὰ οἵ, δµρτα ν. 1.4. 

ν. 206. βαλὼν ο. 

ν. 205. ὕρυια εἰ. ϱν. ἸἈΝοςῖς, Παρ. ο. αἲἲ, δε ὧν Οομίεοῖ. 
Τα]. οὐ παν καὶ δρύα. 

ν 37ο. ὑγρὸν ἄναπτομένη νὶάαίαν οιΙ αομΠΙθι. 6956, 
ν. 272. τε φάλ. 6. ϱτ. ειπειιά. 11 ο. αἷι, 

γ. 276. ἄγασίνην αι. ρυ. ειπει, [αὶ]ς, 
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4ΙΟΝΥΣΙΗΚΟΝ ΚΠΓ, ΑΧ. δοι 

[ οσ, 

ἀζαλέοις µελέεσσιν" ἀλωομένην δὲ Χοάσπης 
; { Το / ἄλλην οὐρεσίφοιτον ἄνάμπυκα Λιάδα Νύμφην, 

λ ε) ΄ / / ΄ παρθενικὴν ἀπέδιλον ἐδέξατο, ΠΠερσίδι γείτων. 
χ ΄ ’ ’ 

᾽Ωκεανὸς δ᾽ ἰάχησεν, ἀπειλείων 4ιονύσῳ, 
ς / ’ /9. οω 

ὑδατύεν μύκημα χέων πολυπίδακι λαιμῷ, 
ας, / / ' 7 

μαὶ ῥόον ἀενάων στοµάτων κρουνηδὸν ἰόλλων, 
ον) / / ’ , 

Πϊόνας κύσμοιο κατέκλυσε γεύματι µυθων ' 
ε/ ο] Ε] ’ ω [ά 

Ίλικος «Ὀκεανοῖο παρευγέτι, σύγχοογε κὀσµου, 
; , ς ’ - [ιά ’ 

πάντροφε συμμµιγέων ὑδάτων, αὐτόσπορε Ἰηθυς, 
Ε. ; λό κ ο ςΕ 3 Ω. λό λ αρχαίη, φιλότεκνε, τί ῥέξομεν; αἰθαλόεις γὰρ 

3 3 , ; ς / ’ 
εἰς ἐμὲ καὶ σέο τέκνα κορύσσεταυ ὑέτιος Ζευς. 
ε/ σ/ α/ ”.λ. ο. ὅρπαγα γὰρ νόθον ὄρχιν ἔχει Ἀρογίωνα φονῆα 

2 τί ρω ς/ [ή ς, ’ 4σωπὸς γενετῆρα, καὺ υἱέα Ἠάκχον ᾿Υδάσπης. 
ρω / / ὀλλὰ «4ιὸς στεροπῇΏσιν ἄγων ἀντίξοον ὕδωρ, 

3) 4 ς{ οω Γ Πέλιον πυρόεντα ῥόω σβεστῆρι καλύψω" 
΄ Ε] Π / { 8 / χρύψω ὃδ᾽ αἰθέρος ἄστρα: καὶ ἀθρήσει µε Ἀρονίων 
’ ’ / α τ) { 

χεύµατι μορμύροντι κατακλύζοντα Σελήνην. 
9 /{ ο ΜΜΝΙ /.. 3 » πω / ρπτῴην ὃ᾽ ὑπὸ πέζαν ἐμαῖς προχοῆσε λοέσσω. 
ς η/ Π . κ ᾽ ς [ 
ὄξονος ἄχρα κάρηνα, καὶ ἄβροχον ὀλκὸν ἁμάξης. 

ω ο. ο ω ; μαὶ ῥυθίης ἄρχαῖον ἐμῆς πλωτῆρα Φαλάσσης, 
/ πα ’ ων αἰθέριον δελφῖνα, πάλιν πλωτῆρα τελέσσω, 

/ Γ ιά 

κρυπτόµενον πελάγεσσι" καὶ ἀστερόφοιτον ἐρυσσω 
, { / ρω 

γόστιμον οὐρανόθεν, µετανάστιον εἰς γθόνα Κελτῶν, 
5 / 

]ριδανὸν πυρύεντα" καὺ ὑδατόεντα τελέσσω, 

αἰθέρα γυμνώσας διεροῦ πυρός. ὑψιπόρους δὲ 

ν. 270. ἄνηέδελον ἐδέξατο εᾱ. ϱτ. ἀρίδηλον ἐδ. ο. αἷί. επιθ- 
ἁαπίο Έα], ἸΤθουπι αιποπάανίί ΟαΗ1. 

γ. 282, ἀενάδων εᾱ. Ῥτ. οιεμά. Εας, 

ν. 203. ἀθρήσειε ΚΟ. ει. 
ν. 204, ᾽ἀρκτώην οὐ1ί. 
ν. 205. Ἐοχτι. ἄκρα κόρυμβα. 

οχ. ὑψιπόροις δὲ εᾱ. Ῥε. οιπθμά. Εαῖΐς, Ὃμ 
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π ; σ , Ἱ ή κ 5 άν / 
ἴχθύας ἄστεροεντας ἐμοὺς πάλιν εἰς ἅλα σύρω, 

/ 3/, / ., , 

γηγοµένους µετ Όλυμπον ἐν ὑδασιν. ἔγρεο, Τηθύς, 
“5 . 3’ , α/ ͵ 
ἕδασιν αἰ9έρος ἄστρα παλύψοµεν, ὄφρα γοήσω 

. ν , τν / ἳ ταῦρον, ἀπυμάντοιο πάλαι πλωτῆρα Δαλάσσης, 

κυμόσι λαῤροτέροις πεφορημέχον ὑγρὸν ὁδίτην, 
13 , Ἡ , , . , ο. νὰ η ε) ΄ 

Έπνρωπης µετά Λέκτρον. ὀριέσύω δὲ καὶ αὐτη, 
δν ῃ 3 1 / . ΄ 

θερκομέγη κερύεσσαν ἐμῆν ταυρωπιδα µορφήν, 
) / σω 3 ’ τ/; λ ’ ταυροφιής κερὀεσσα βοῶν ἐλάτειρα Σελήνη. 

ἴξομαι υψικέλευνος ἐς οὐρανὸν, ὀφρα γοήσω 

κμαλίον Κηφζα, καὶ ὑγροχίτωνα βοωτην, 

ως πάρος Εγιοσίγαιος, ὅτε θμασὺς ἀμφὶ Δορίνδου 
ς ν η” ο { [ 3 .) 3 [4 

υγοὺς 4οης ἀλάλαζεν ἐς ἀστερόεσσαν ἔνυω. 
4 ὃ 1! ἳ σα ά λ ο πάς 4 δὲ 

7ου ἕαπιοον αἴγα», «άιος τροφον" υγοοπορῳ 9ε 

ς νε - ./ αἱ ϱρπενον υδροχοῆς χαρίζοµαι αφθονον ύδωρ. 
ο ἡ , [ή ο» Δ 

Ἰηῦυς , καὶ σὐ, ΨΦάλασσα, κορίσσεο" ταυροφυῇῆ γὰρ 
ῃ - / αν, { 3 / 

Ζευς νόθον υία λόχευσεν, ἵνα ξύμπαντας ὀλέσση 
λ ι 1 ω , Ε) 4 λ 

καὶ ποταμοὺς καὶ φῶτας ἀμεμφέας' ἀμφότερον δὲ 
] δελ] ’ ώ η Δ 5 / 

7νδους Φ ύρσος: ἔπεφνε, καὶ ἔγλεγε πυρσὺς ὙΥδάσπην. 

Έγνεπε, παφλάζων βαθυκύμονος οἴδματι φωτῆς. 

Υ. 5οὺ. πάλιν εἶῆι. ΊΆοχκιις Ροδίπ]αί πάλαι. 

γ. 506. κύμασι ὃ᾽ ἁρροτέροις εάτιι. Ἡ 

ν. 510. πυρσὸς Ὀρόντην οὐ], δμιθιά. Ομ. 
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ΝΟΝΝΟΧΥ 

ΑΝ κο ΓΑ ΝΝ ΑΟ. ΓΑ ΑΙ Μ,4 

Λ.1. 

β, ' Δ ’ ο , λ ” [ή ν, Ζεὺς δὲ πατηρ κοτέοντος ἀπέτραπε παιδὺς ἀπειλήν, 
ο ς Π / ο ο δοῦπον ὑὁμοπλεκέων γεφέων βρογτάῖον ἵμασσων" 
ι λ α ... οετ. 2 - μαὺ χόλον ἐπρήῦνεν ἄτέριονος «οκεανόῖο, 

ς ΄ / 3 , ; 

ὑσμίνην φλογύεσσαν ἐρητύων «4ιογύσου. 

ρη δ᾽ ἐσμαράγησε δι Πέρος ἄπλετον ἠχωώ, 

μῆνιν ἀναστέλλουσα πυρισθενέος 4ιονύσου. 3 
Δ Ν ’ ρ / 3 ; ΄ 

Λαὶ διερὴν παλάµην ὀρέγων οἰκτίρμονι Βάχχῳ, 
Ν ϊ , / »{ ς ΄ 

παιδὲ 4ιὸς πυρόεντι γέρων ἰάχησεν Ὑδάσπης, 

μῦθον ἀναβλύζων ἵκετήσιον ἀνδερεῶνος" 

Φείδεό µου, 4ιόνύσε, διϊπετέος ποταμοῖο, 
, , ’ ς , λ 

ὕδασι καρποτόκοισι φέρων χάριν’ ὑμετέρη γὰρ 
[4 { σ/ α 3 [ιά 

ἐξ ὑδάτων εὐβοτρυς ἄνεβλάστησεν ὀπωρη. 
Ἅ ΄ { / 

ἄασάμην, «4ιώνυσε πυριτρεφές' οὐρανίην γὰρ 
» πὸ σα ΄ , σῶν δαΐδων ἁμάρυγμα τεὴν κήρυξε γενέθλην. 

ἀλλὰ πόθος τεκέων µε βιήσατο: «4{ηριάδη γὰρ 

ν. 6. περισθενέος 4. εἀ{τ. 
ν. 11. ἡμετέρη εδ1ττ, 

γ. 19. περιτρεφές εἰ, ϱτ. οπιενᾶ, Ἐαἰκ., 
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πι) λ ε 

υἱέν πιστὰ φέρων, ῥοθίων ἐλέλιζον ἀπειλήν, 
ν - 5 , 

"Γγδοῖς κτειγοµέγοισι ῥοηῦόον οἴδμα κυλίνδων. 
”δ ω ; ε/ [ 

αἰδέομαι γενετῆρι φανήµεναι, ὅττι Φαλάσση 
ε; ’ ; 

αἵματι μορμύροντι µεμιγμένα χεύματα σύρω, 
λ / ς [ή ή , 

καὶ φονίη ῥαθαμιγγι ΙΠΠοσειδάωνα µιαίνω" 
ο κ ο ή ὼ ΄ 

τοῦτό µε, τοῦτο κὀρυσσεν, ἐριδμαίνειν «{ιονύσῳ. 

πρὸς δὲ τεοῦ ξενίοιο καὶ ᾿κεσίοιο τοκῇῆος, 
., / ο 1 ι 5 / 

αἴδεο παφλάζοντα τεῷ πυρὺ Θερμὸν ᾿'Ὑδάσπην. 
ντ , Ἡ ε/ ᾽ 

Ἀηίάδες φεύγουσιν ἐμὸν ῥόον" ἀμφὶ δὲ πηγὰς 
οἱ ) /{ λ [4 ) ΑΝ. 4 ἢ μὲν ναιετάει διερὸν δόµον: ἢ ὃ᾽ ἐνὶ λόχμαις, 

, ον / 

σύνγοµος «4δρυάδεσσι, φυτὸν μετὰ πόντον ἀμείρει" 
11, νν ᾽ πα ΄ [ Δ ο 

ἄλλη ὃ᾽ ᾿Ινδὸν ἔχει µετανάστιος" ἢ δὲ φυγοῦσα, 
. , 3 ’ ’ ’ 

ποσσὶ κογιοµένοισιν ἐδύσατο διψάδα πέτρην 

Καυκασίην: ἑτέρη δὲ μεταΐῖξασα Χοάσπην 

γαΐει ξεῖνα ῥέεθρα καὶ οὐκέτι πάτριον ὕδωρ. 
ἃ ’ σ / 3 Ὁω / « ’ 

μὴ καλάµους ὀλέσειας, ἐμῶν ῥλάστημα ῥοάων, 
στ τ αι Ε] / 35 / ε/ ξ 

οἷσιν ἀεξομένοισυν ἐρείδεται οἴγάδος ὁρπηξ 
Π ’ Δ 5 ΑΛ Ἱ / » 

ἄμπελόεις: δόνακες γὰρ ἐπ ἀλλήλοισι δεθέντες, 
, αγ... .] ’ ε) Φ 

ὑμετέρην εὐύδρον ἐλαφρίζουσιν ὀπωρην. 
’ ῃ ς/ / , 

μὴ δόνγακας φλέξειας, ὃῦεν σέο γείτονες αὐλοί, 
, ’ 1 / / 

µή ποτέ σοι µέμψαιτο τεῆ φιλόμολπος ᾿4θήνη, 
ε/ 3 η 5 ; 
ᾗ ποτε Γουγείων ῥλοσυρὸν µίµηµα καρήνων 

γ. 17. ὄμμα κυλύδων εὰΙ, οἶμα νο]εῦὈ. ὙγαΚκοΓ. Ὠε]. Τταρ. Ἱ. 
Ῥ. 226. 5. Νοθδίγαπα ἀεάῑί Όσα]. 

Υ. 19. σύρων οὐ(. 

ν. 25. δρομόν ει. 

γ. 51. καλάμῳ ὀλέσ. ο. Ῥτ. καλάµαις ὀλέσ. εἰ. αἷι. οογΏρεπίε 
Ἐαϊκ. Θεά καλάµας ει γο]μίο ρμίο. 

ν. 22. ᾖσιν ἀεξομένησιν εἀΙτε. 

ν. 55. αλλήλοισι δε ϱέντες οὐ]. τεθέντες οοπ]θοῖε Ἐαλς, »,τθ6- 

οὔιτι δεὤέντες. Ἠλ]λοάσια. 

ν. ὀδ. γείτονες δμηί, ραῖο, 4υγδόνες, ηὶδὶ αἆεο Ίος δοἱρδίτ, 



4ο 

45 

5ο 

50 

6ο 
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; ο [ο “ , / λλν 

φθεγγύµετον «4ίῤυν εὗρεν ὑμοζυγέων τύπον αὐλῶν. 
ῃ / 3 ω 

καὶ σέο μυστιπολοιο κυβερνήτειραν ἀοιδῆς, 
’ Φ μ ον [4 ή έ . 2. ΄ 

ΤΙανιάδος σύριγγος ὁμόθροον αἴδεο µολπην. 
ο οω ν / - / 

λῆγε, τεῷ νάρῦηκι ῥόον ποταμοῖο µαραίνων, 
’ ο ἕ ” 9 { / 

ὅττι ῥόος ποταμοῖο τεοὺς νάρθηκας ἄέξει. 
σι η τα / Ε] / }Α σω ἀ 

οὐ ξένον αἴδμα πέρήσας ἐπώνυμος' ἀλλοφυῆ γὰρ 
π, Π . , ” 

ἄλλον ἐγὼ «4ιόνυσον ἐμοῖς φαίδρυνα λοετροῖς, 

ὑπλοτέρου Ερομίοιο φερώνυμον, εὖνε ρονίων 
4 3 .. { τι 

Ζαγρέα παιδοκὺµοισιν ἐμαῖς παρεκατύετο ἸἈυμφαις. 
᾽ κ) ; ον ηγ νο ολ δέ ο κλλὰ 3 ο, 

καὶ σὺ φέρεις Ζαγρῇος ὅλον δέµας᾽ ἀλλὰ συ κείνῳ 
Δ ’ ν / ε/ ῃ , λ 

δὺς χάριν ὀψιτέλεστον, ὃψεν πέλες: ἀρχεγόνου γὰρ 
’ / λ 3 ’ / 

ἓν κραδίης ἀνέτελλες ἀειδομέχγου «4ιονύσου. 
ζ / Δ / { [αι 

υμετέρου δὲ γέραιρε «{άμου κουροτρόφον ὕδωρ” 
Π . , . ς , Ν 

µνωεο ΛΤαιογίη: σέο πατρίδος: υμετέρου γάρ 
ο , ν / 3 ιά 

ΠΙακτωλοῦ χαρίεντος ἀδελφεός ἐστιν ὙΥδάσπης. 
1 ! / ο ΄ [ »” , 

καὶ συ τοσοις πυταμοῖσι μίαν χάριν ἄρτι τιταίνων, 

γ}ωτοῖς ἥμει-ροισι, τεὴν ἀνασείρασον αἴγλην. 
ον δ, ολα ς / ’ 5 ς / 1 

μηδὲ πυοὺ φλέξης ὑδάτων χύσιν: ἐξ ὑδάτων γὰρ 
3 / ο κ ο 

ἄστεροπῃ ῥλάστησε, τεοῦ «ιὸς ὑέτιον πὶρ: 
2.13 Ἰ Γα 4.» ῳ !{ ή ’ 

αλλά γολον πρηῦνε, τεοῖς Ότι γούνασι πύπιω, 
., ’ ς ς / / 

μειζόχιον στορέσας ἱπέτην ῥὀον. ἓν πολέμοις γὰρ 
ο- 2 ; ., ο 

εἰ ᾠρασὺν. αυχένα πάµπτε, καὶ ἤπιος ἔσκε Τυφωεύς" 
’ δ εκ, [ή 1 Ώω 

καί κεν ἀπορῤίψας παλιάγρετον ὄγκον ἀπειλῆς, 
Ε) Αα) λ Ἡ ς ων α 
ἀστεροπὴν ἀγέκοπτε πατὴρ τεὺς ὑψιμέδων Ζεύς. 

ο) / 4 «εἰ 2 / ’ 
κὸυ φαμένου, «4ιόνυσος ἓὴν ἀνεσείρασε πεύκην. 

σς | λ 3 σω Ε) / ας 

καὶ πφοχοὰς ᾽4ρκτῷος ἀνερρίπιζεν ἄήτης 

γ. 58. φθεγγοµένων, εὰά. Ἐπι. Ἠθιπι. --- Ἐοτί, κτύπον αὐλῶν, 
γ. 45, επώνυμον αά1τε, 

γ. 5ο. ἡμειέρου οὐ. Ῥτο 4άμου Ἠ]οᾶοπα, οομἰοίθραϊ γάμου, 
γ. 64. γνωτοῖς ὑμετέροισι ο. αἲι. εκ Ἱμ[ε]οί οομῖεοι. Εαλς, 
ν. 7. ταρήτνε εὰ, ϱτ. οπιειά, Εαἰῑς, 
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ΝΟΝΝΟΥ 
ώ ’ ’ 

χειμερίή µάστιγι, Φφέρων δυςπέµφελον αὐρην, 
ες .” ; ὁ χεῦμα πυριῤλητοιο παταψύχων ποταμοῖο, ' 

Ὀ] . ’ ια ο» ” ’ 

Πέλιον καὶ Ῥάκχον ὁμοῦ καὶ Ζῇνα γεραίρω, 
ς , σα, ’ πο 

καὶ ϱροῦίων ἄσβεστον ἀπέσβεσε δαιμότιον πῦο. 
3/ λ , / ᾿ ο ας. εσωτ 
Όφρα μὲν εἰκέτι Ῥάμχος ἐπέπλεεν ὑγρῦὺν Ὑδαάσπην: 

ιά δὲ θα ο 1 ' ν, : ; ὦς η ΄ 

τόφρα δὲ «Φάρσος «ΐρηος ἔχων, περιµηκετον ορμή», 
/ κ. / «{ ι / 

4πριάδης ἐπὺ δῆριν ἐπωνυμον ὥπλισεν ᾿Γηδούς, 
΄ 3 ς ο , π/ 

στήσας ἀμφὶ ῥέεῦρον ἑὰς στίχας, 9ψθα μαγηταὺ 
1 / , : ος 

λαὸν ἐρητύσωσιν ἀνερχομένων ἔτι }άκιων. 
Δ ΄ Δ σ/ Γι ; 

οὐδὲ λάῦεν Α4ιὸς ὄμμα παγόψιον' ἐσσύμεγος δὲ 

ὐρανόθ ) ί 4ιογύσου ουὐρανοῦεν πεφὀρητο, προασπίζων «4ιονυσου. 
υ ; ”/ τς { 3/ α.. }» ῥ καὶ σφετέροισιν ἴόντες ἀρηγύνες, ἄλλος ἔπ᾽ 6ἆλλῳ, 

Δ ος ’ ε, ρω / 

σὺν «4 πάντες ἴκοντο Θεοὺ ναετῆρες Ολύμπου 
ε/. νι στὰ {ἱ» 2 ο πρ ἅλματι πωτήεχτι’ μαὺ -«4ἰγίνης χαριν εὐνῆς 

- λ ο] ] [ή ς ’ Ν 

αἴετος ἠῶρητο τὸ δεύτερον ὑψιπέτης Ζευς 
4 ο ) σω η 4 Αἱ ὰ 3 / 

σωποῦὺ μετὰ χεῦμα, καὶ «Αἰακον Περοφοίτης, 
; ’ / ω. φειδοµένων ὀγύχων δεδραγµένος ἅρπαγι ταρσῷ 

η] 
’ ή 3; .. 

«ουφίζων ἐκόμισσεν ἐς 4φεα «ηριαδῆος, 
/ Ε] / .) ’ λ /{ Ἰνδῳωην ἐπὶ πέζαν" ἂἄπ᾿ εὐρυπόροιο δὲ κόλπου 

-ω / / υἱὸν ᾿4ρισταῖον γενέτης ἐσάωσεν {πόλλων, 
λ »] .. ιά / ς/ ΄ 

φαιδρὺς ἀλεξικάκων πεφορηµέγος ὅρματυ κυκνω», 
ρω ”, / { { 

μιῆστιν ἔχων Φαλάμοιο λεοντοφόχοιο Κυρήνης" 
λ ’ 31/ / κ! ς ω 

καὶ κρατέων, εὔπαιδα τανύπτερος ἤρπασεν Ἑρμῆς 

γ. 71. ῥέεθρα ξὰς στ. εξ. επιειά, Ἡλοάοιι. αρ. Ἠσιπι. ΟτρΗ. 
Ρ. 752. 

ν. 75. ερητύσσωσιν οδτι. Ἅ[οκ {. Βαμχῶν. 
ν. 75. Έοτι. ἐσσυμένως δ. 

ν. 75. ἄλλοι εἀϊῖετ. 

Υ. 78. Πώρητο οὐ{ε. 

γ. 7ο. ανα ἰακὸν Περοφοίτην τ. 121. 
γ. 82. ᾿Ινδώην εἀίτι. 3:28: οι 
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υέα Πηνελόπης, κερεαλκέα Πᾶνα κομήτην" 

"Οὐρανίη ὃ᾽ "Ὑμέναιον ἀνεζώγρησεν ὀλέθρου, 

παιδὺς ἑοῦ γονύειτος ἐπῶώνυμον Περίῳ δὲ... 

9ο ὀτραπιτοὺς ἐχάραξεν, ὁμοίῖος ἀστέρος ὑλκῷ, 

γνωτῷ βοτρυόεντι γαριζοµένη «4ιονύσῳ. 

Καλλιότη ὃ᾽ Οἴαγρον ἑοῖς ἀγεκούφισεν ὤμοις" 

καὺ τεκέων ΄φαιστος ἑῶν ἀλέγιζε Ναβείρων, 

ἀμφοτέρους ὃ' Πρπαξεν, ὁμοίῶς ὀξέέ πυρσῷ. 

9ὔ εὐρυτενῆ. ὃ᾽ ἐσάωσεν. Ερεχθέα ΠΗΠαλλὸς δήνη 

᾿Γνδοφότον, ναετῆρα Θεοκρήπιδος ᾿4θήνης. 

ἈΝύπφας δ᾽ ᾿δρυάδας γαέταυ ζωγρησαν Ολύμπου 

πάγτεςο, ὅσοις µεμέληντο φίλαι δρύες"' ἔξοχα ὃ᾽ ἄλλων 

«αφναίας ἐσόάωσε φαγεὶς δαφναῖος ᾿πόλλων " 

100 καΐ σφιν ἅμα χραίσµήσε, συνέµπορος υἱέν, µήτηρ, 

εἰσέτι κυδαίνουσα λεχώϊα δένδρεα «{ητω. 

Ῥασσαρίδων δὲ φάλαγγα, κορυαβοφόρους τε γυναῖκας 

ἐκ ῥυθίου ῥύσαντο πολυφλοίσβοιο κυδοιμοῦ 

Φυγατέρες Αύδνοιο, φιλοζεφύρου ποταμοῖο, 

105 πλωτὸὺν ἐπιστάμεναι διερὸν δρόµον, ἃς ἐπὸ νίκη 

4ψεος Γνδφοιο πατὴρ δωρήσατο Βάκχῳ, 

Ἀηϊάδας πολέμοιο δαήµονας, ἅς ποτε χάρµην, 

µαρνάµενος Κρονίωνι, Κίλιξ ἐδίδαξε ῦυφωεύς. 

Καὶ στρατὸς ὡμάρτησεν ὑμόστολος' ἐσσυμένους δὲ 

110 Εύίς ἔφθασε πάντας, ὀρεσσαύλων ἐπὺὲ δίφρων 

ν. 97. κεραελκέα οὐ. 
ν. 88. ῥιητῆς ὑμέναιον οὐ ει. ΊΠεουνα ὧν Οὐρανίη ἰποϊά(ι Εαῑς, 

ευοίαίος {απ1θ. ΘΗΙΕΠΔΠΟΠΘΗΙ ΡΓΟΡΟΜΕΠΘ, 
ν. 1οῦ. ἐν βυθίοιο ῥύσο. οί, 

γ. 1οῦ. ἐπιστάµεθα εᾱ. ϱτ. οιιθιά. Εα]ις, 
ν. 106. ᾿Γνδώοιο πατὴρ πορήσατο εὰ. Ῥν. ἐπορήσατο εἰ]. αἲῖ, εκ 

εομῖ, Εαῑς. 

γ. 107. πτολέμοιο εἀ[ί, 
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Ἅ ΄ ’ ε ! ς ἄξογος ἀβοέκτοιο διαξύων ῥόον ὑλκῷ. 

Π απ) ; ιά --ᾱ ς / Ἅ ια, ; 

καὶ Σατύρων δρόµον εἴχεν ὁμόστολον, οἷς ἅμα Βάκχαι 
/ ’ Ὕ .. 

ὑγροπόροι καὶ ΤΠᾶνες ὁμήλυδες. ἔξοχα ὃ) ἄλλων 
’ -”, ελα Π ς Δ «κ. 

ὠκύτεροι ΤΓελγῖνες ἅλιτρεχέων ὑπὲρ ἵππων, 
/ 5 « ε [ 9 , 

πατρῴης ἐλατῖῆρες ἅλικρήπιδος ἀπήνης, 
3 "σι ο ορ 5 , , 

εἲς δρόµον ὡπάρτησαν ἐπειγομένῳ «4ιογύσῳ. 
... η . π ; . .ω 

ἄλλοι ὃδ᾽ Ίσαν Οπισθεν. ἐπεσσευογτο δὲ πορθμῷ, 
; - ς 3 / .] / Λ / 

ξ ἑτέρης ἄγιογτες ἀύηητοιο πελευύῦου, ρω 

/ 3 : Ἡ 2 / 
χι Θεὺς πόμπευεν' ἐπεὶ πτερὸν ηοέμα πάλλων, 

ο. μ] 

3 ς / 3 ο .) / ’ αἰετὸς ἡγεμόγευε δι Πέρος ἀντίτυπος Ζευς, 

φειδοµένοις ὀγύχεσσι µετάρσιον υἴα κοµίζων, 
ε ΄ { ΄ 

Αἰακὺν, Περίη πεφορηµένον ὄψι κελεύθῳ: 
’ δι / οι 3 ΄ λος γδῴη τ᾽ ἐχόρευον ἐπισκαίροντες ἐρίπνη, 

Δ / ΄ 3 Δ [ή Ξ 

καὶ σποπέλους ἐδίωκον, ἐγαυλίζοντο δὲ λόχμαις. 
Δ ’ { 3 ὼ ΄ / «{ 

καὶ κλισίας πήξαντες ἐς ηθέμα δάσκιον ύλην, 

οἳ δὲ τανυκοαίρων ἐλάφων κεμαδοσσόον ἄγρην 
τν. ς / ἡ 
εἴχον ἅμα σκυλάκεσσιν’ “ἄ“παδρυάδεσσί τε Ἀύμφαις 

ο. , ΄ ΄ 

᾿4ὐρυάδες µίσγοντο φιλοπτόρῦθου «4ιονύσου. 
’ Λ ΄ ΄ ιά 

Ῥασσαρίδων δὲ φάλαγγες Ερυθραίη παρὰ λόγχη 
; 3 ’ [ . 

σχύμνον ὀρεσσαύλοιο τιδηνήσαντο Λεαίνης " 
5 Δ Ρα “.. ς 

αὐτοχύτου δὲ γάλακτος ὄνέβλυον ἵκμάδα µαζοί. 
, ε. , / 
ἄλλη, ἐχιδναίοιο πὀθον µεθέπουσα κορύμβου, 

ἰοβόλων µάστευε δι οὔρεος ἄντρα δρακόνιων, 

ο Ἱ---------- -υ--ὶ - 

ν. 112. ὁμόστολος θδι,. ΊΜαϊπι Σάτυροι δρόµον εἶχον ὅμό- 
στολο». 

ν. 114, ἁλισρεφέων εὐ, αι. οκ ἑμίθυρο]. Εα]ς. 

γ. 119. πατρώης -᾽αΜήνης εὐϊἶᾳ. ἀπήνης ειπεπά. οσα]. 

γ. 119. ἦχι Φοὺς πόμπευεν επὶ πτ. ο], Βα]ίειι ἐπεὶ πτ, Ο0ΙΙ- 

ἀχθοῖί Γας, 

ν. 120. δι οὔρεος 6111. 
γ. 128. φιλοπτόρθῳ «4ιονύσῳ εἀἰτ. Ὦο Ῥαοςμά Ὀτγαάίνως νά 

γ. 97. . 
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9 ή ΑΗ.) κ κ Ἂ ὁ σ0 δὸ Φύ 

ηροσύυνην τ ἀνέφαινεν' ἀκοντιστῆρι δὲ Ὁ ύρσῳ 
; Α [ιά λ η σω 

ἢ μὲν νεβρὸν ἔβαλλεν ἀελλόπον: Ἡ δὲ λαθοῦσα 
: , [ιά η, 

ἅλματι λυσσήεντι κατέδραµε λυσσάδος ἄρκτου" 
λ ος, 4 οσο Ἡ δὲ µελαθῥίνων ῥαχίης ἐδράξατο Φηρῶν, 

Ν / 3 ῃ Ε) 4 3, / καὶ λοφίης ἐπέβαινεν ὀρεσσιγόμων ἐλεφάντων. 
/ 9. /{ ; / ο καΐ τις ὀύστοβόλων βέλος ἤθμοσε κυκλάδι νευρῇ, 

Δ 1 / 

καὺ πτελέην τόξευεν’ ὃ δὲ σκοπὸν εἶχεν ἐλαίην" 
, ώ ΄ ή καὶ πίτυν ἄλλος ἔβαλλε" πολὺς ὃ᾽ ἐπὶ γείτονα πεύκην 

, { Ρ] 3 ς 3. ρω 
πεμπομέγων συριζεν ἐν ἠέρι οὐῖζος οὐστῶν. 

Ἱ, η η ρω ο )ή α, ’ 3 Τοΐσι μὲν ἔβρεμε κῶμος ὀρίκτυπος. ἀγνύμενος δὲ 
σωνς «/ δ 4ηριάδη ῥασι]ῆι δυςάγγελος ἵκετο Θουρεύς, 

δάκρυσιν ἄφ9όγγοισιν ἀπαγγέλλων φόνον ᾿Γγδῶν. 

καὶ µόγις ἐκ στοµάτων ἀγεγείκατο πενθάδα φωνήν’ 

4πριάδη σκηπτοῦχε, Φεηγενὲς ἔρνος ᾿Ενυοῦς, 

Ίομεν, ὡς ἐκέλευσας, ἓς ἀντιπέραιαν ἐρίπνην: 
΄ . 

, / εὕρομεν ἐν ῥήσσησιν ἐρημάδα γείτονα λόχμην" 

πεῖθι λόχον στήσαντες, ἐμίμνομεν , εἰεόκεν ἐλθη 
. / 

Φυρσομανὴς «4ιώνυσος" ἐπεργομένοιο δὲ Βάχου 
5) Δ 9 ’ Ε] / 1 / 

αὐλὸς ἐπεσμαράγησεν: ἀδεψήτου δὲ βοείης 
/ κά 1/ { 2 ή τυπτοµένης ἑκάτερθεν, ἔην χαλκόκροτος χω, 

καὶ καναχἠ σύριγγος ' ὄλη ὃ᾽ ἐλελίζετο Λόχκη, 

ουκ ο-ᾱ---- 

ν. 126, ἅρματι λυσα, οτι. 
ν. 197. εδράξατο θωρής εᾱ. ϱν. Θηρῶν εἰ. αἷι. ωαά εἰ Φωῶν 

οοπμϊθοῖι Εα]]ς. 

γ. 140. ὅὁ δὲ σε. εἶπεν ελ. εὰ, ϱτ. ὅ καὶ σκ. εἶχεν ἐλ. εὰ, αἷε. 
γ. 141. ἐπιγείτονα θὰ. Ῥχ. οιιθιά, Ἐαλίς, 
ν. 142. ἐσύριζεν οὐ1τι, 
Ὑ. 14δ. ἴομεν οἱ ἄντ. ἐνυὼ εἀᾷ. ἐνυώ, ϱ Ῥγαθθεάοηϊς γθίσιι 18- 

ἔμπα, πιαία νὰ νι ερύπνην. ΄Ειομεν Ἠειιπαμις εκ Οάγος, κ. Ἀδχ. 
γ. 193, αἶος ἔπεσμαρ. εὐ, ϱν, οιπεμά, Γαἰ]ς, 
γ. 190, τυπτοµένων ἕκάτ, οί. 
γ. 194, καναχαῖς σὑρ. εἄ[ιι. 
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; - , ΄ .ω 

195 καὶ ὄρυες ἐφδέγξαντο, καὶ ὠρχήσαντο πολῶναν' 
τ -/ ως Ὁ Αα Γ9. «ς λ ) 3 / ’ 

Ἀηϊάδες ὃδ ὀλόλυξαν. ἐγὼ δ᾽ ἐκόρυσσα µαχητάς, 
3 , / . Ξ- ,. 3 , «; 
ὀκναλέους τρὀμόείτας ἀπειθέάς εἰς μµόθον ἕλκων. 

Δ ν ει ΄ 3 ΄ [ή ΄ 

καὶ ὤεος, ν καλέουσιν, ἀκαχμέγα Φύρσα τινάσσω», 
ε] -” ρα 3.» ’ ΄ 3 κ αυ 

οὐτιδανοῖς «πετάλοισιν ὀϊστεύων γένος Ιγδῶν, 

160 μτεῖνε μὲν ἐν πεδίῳ στρατὸν ἄσπετον, ὀξεῖ ὐοσῳ 
; ς ’ , τσ) ον 

ῥλήμενον: ἓν ῥοθίοις δὲ τὸ λείψανον ὦλεσεν ᾿1γδῶν. 
Ε] ἃ λ ρω 3 , κ ΄ ἀλλὰ σοφοὺς Ἠραχμῖῆνας ἐρείομεν, ὄφρα δαείης, 

. 3 λ στά «» 9 « ’ 3λ Ἶ ε) Π 

εἰ Φεὺς οὗτος ἵκανεν ἐς ἡμέας, ἢ ῥροτὺς ἀνήρ. - 
λ / ’ 3 , 

μη. νυχίην ἄχόνητον ἄναστήσειας ἐγυώ, 

166 μὴ στοαινήν ὀλέσειας ἀφεγγέῖ δηϊοτῆτι " πο τε ο οφ ομηοτη 
1/ ν] ο ο [ή ΄ [ο 3 λ ΄ 

ηδη δ᾽ ὄχλυόεις τέταται ζόφος" ἀγχιφανὴς δέ, 
ω Ε , Ε) ; εἷ.» 5 , 

δῇριν ἄναστέλλων , ἄμαρύσσεται Έσπερος ἀστηρ. 
3 4 ο 

εἰ δὲ πὐθος µεθέπει σε δυςαντήτοιο κυδοιμοῦ, 
[4 3 Δ γη : υ - α / «’ σήμερον ᾿1νδὺν ἔρυκε, καὶ αὖθιον εἰς µόθδον ἕλκεις. 

Δ / ’ ρω 

170 ως εἴπὼν, παρέπεισεν ἀπειθέα «4ηοιαδῆα, 
3 7 3 / / Π λ 

οὗ γάριν ἀδρανίης πειθημονα, δυοµέγῳ δὲ 
ιά / 3” / 

μεμφόμενον΄ Φαέθοντι, καὶ οὔκ εἴκοντα «4υαίῳ. 
ευ) ή Δ / [ή - 

Ίνδῴην δὲ φάλαγγα µεταστήσας ποταμοῖο, 
’ , 3 ᾗς / / ἄπριάδης ὑπέροπλος ἐχάζετο, πεγθάδι λύσση, 

/ ΄ { Γ 

175 ἑζόμενος λοφίησι παλιγνόστων ἐλεφάντων. 
Δ 4 οὖν». 

᾿νδοὺ ὃδ ἔνθα καὶ ἔνθα σὺν ἠλιῤάιῳ βασιλς 
; , Π τη Γ 

εἰς πόλιν ἐθῥώοντο πεφυζότες, ἔνδοθι πυργωφ 

γίκην εἰςαΐοντες ἄρειμανέος άιονύσου. 

ν. 157. 1. τροµέοντας.« Ἠειτα, 
ν. 128. τινάσσειν ε1πι. 

γ. 160, Φἱο εἰ. ρε. ἕλκοις θὰ, αἷε. 6 οοπῖ, Εαῑκ, αιᾶ εἳ ἕλκε 
τομία). 

γ. 172. Ἱνδώην εὐ1τε. 
γ. 176. ἔνόθα σὺν ἦλι εᾱ. Ρτ. τε]εία Ίαομπα. Φαρρίθυε- 

χαμῖ Εαῑςκ, εί (αἱ. | 

... 
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Ηδη δὲ στον δἐδζα" δι’ "ἄστεός {πχαδὸ φήμη, 

18ο σύγγονον ἀγγέλλουσα γεοσφαγέων. φόνον "Ἴνδῶν. 

καὶ. όος ἄσπετος ἔσμε" φιλοθρήνων δὲ γυναικῶν 

πενθαλέοις ὀγύχεσσι ᾿χαβάδσετὀ κὐχλά ιά 

καὶ µεσάτου στέρνθϊὸ᾽ διεσγίζόντο Ἰιτῶμες, ' 

. σοτήθέα γυμνώσαντες”' Σᾶμοιβαίησι δὲ ζυκαῖς 

185 πυπτομελών παλάμγον ἴεὺς φοίδσετό άξῶν τοις οἱ 

αἱμοβαφής. πολιὸς. δὲ 'γέρων. ἐπὶ Ῥήρᾶοξ ὀτδῷ 

χιονέην πλοκαμῖδα κατηφεὲ τάμνε σιδήθῳ, πω 

τέσσαρας ἠβώωντιάξ ὁλωλότας υἷας ἀλούῶν,. 

Αἰακὺς οὓς ἐδάμασσε μι δαςπλῆτι μαχαίρη, 

190 κτεινὀµένους ἐλεεινό" ᾿ρωθυελήτων δὲ γυλκύκῶν 

ᾗ μὲν ἕὺν' στεγάχιζεν ἀδελφεὺν, ἢ δὲ "υκπα νο το 

ἄλλη ποικιλόδακρυς ἀνεστθλω]ίζετο νύμφη ο σος 

νυμψίον ̓ ἀρτι]όρευτον.,  ἐοιλόλὲν' Πρώχεσιλάω, ον 

ἄλλη Ιάοδάμὲια "' Ῥεθξεύκτυιο δὲ γύμφης- ο) 

196 ἄπλοκος ἀκρήδέμγος Εείλλετο βότρυξ' ἐθείρης. ος 

Καΐ τις ἀμηχανέουσα' δεδουπότος εὐνέτις ᾿Τδοῦ.- 

᾿ἀγγιτόκους ὠδινὰς (ἀφαπλήσασα λοχείης,, 

καὶ θεκάτης ὑρόωσα λεγώία πύκλα Σελήνης, 

ὑδρηλῷ πολύδακρυς ἐπέτενεν ἀνδρὸς ὀλέθρῳ" 

300 καὶ ποταμῷ κατιοῦσα γοήµολά ῥήξατο φωνήν" 

ου πίοµαι πατρῷον ἐμόν ποτε πιμρὸν “Ὑδάσπην: 

οὐκέτι κεῖνα ῥέεθρα παρέρχομαι, οὐκέτι δειὴ 

σεῖο γέκυν πρύψαντος ἐπιφαύσω ποταμθῖο,. -- 

186, ἐπιγήραος θᾱ. ϱχ. οπιομᾶ. ας... 

186, ἡῥώοντας εὐ με. 

191, ἠδὲ τοκήα οἀια. ν ο παΌ 

109, ὑδρυλὴ εἀ. Ῥτ. ὑδρηλὴ εᾱ, αι, εκ᾽ οποιὰ Έως, 

« α α α « Ι 5 ο) 11ι «301. πατρῶον εὐ(τ. 

Το. 1. κι 
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ΙΝΟΝΝΙΑΣ....... 
” 

τος] Δ Χ Δ / / εν 1, τ ο 

οὗ μᾶ σε, καὶ, σέο φόρτον; ὃν ἔνδοθι γαστρὺς ἀείρω, 

οὐ μὰ σὲ; καὶ, τὸν ἔρωτα , τὸν. αὐ χθόνος οἶδε μαραίνειν. 

τίς µε λαβωὼν κομίσειεν, ὕπου πέσε γεκρὺς ἀκοίτης, 

ὄφρα περιπεύξω 'διερὸν «γέκυν, .ὀφρα καὶ αὐτὴν. 
ὰ εὖι ο ᾗ ΄ . 

κυμα κατακρύψῃ ιμε σὺν ωγροπορῳ. παρακοίτῃ... 

αἰθε δὲ καὶ πέκον. ν. υἷα, καὶ ἔτρεφον.  ἄρτι δὲ δειλὴν. ««ἤ 
γαστέρος- όγκρς, ἔχει µε πεπαινοµέγου τοκετοζυ., 

εἰ δὲ τέκῳ, ποτὲ παῖδα». καὶ αἰτίξη γεγετῆρα, 

υἱέῖ παππάξονευ πύθεν δείξαιµι τοκῆά;.. :. ο ως 

Ἐϊπε, τὸν οὔκ ἀἴοντα κωυροµένη. παρακοίτην. πα 

αλλη ὃ᾽ ἐσεζον ἀνυμφεύτους ὑμεναίους. -..ον. 

ὀλλυμένομ, μγηστῆρος, ὃν. οὐκ ἴδεν εὔγαμος ὥρη 

στέμματι. Ῥυμφιδίῳ πεπυκασμένον, ουδ’ ἐνὶ  παστῷ 

ἠδυμελης Πεισε, ̓Βιοσσύος υαὐλὸς ᾿ Ἔρωτων, 

Ἰϊσι, μὲν. ἀλρυμένοισμ.. ἔην γύας᾽ ἀμφὶ δὲ « δκμόι 

Ῥάκχος ἑοῖς «Σατύροισι καὶ ᾿Ινδοφύνοισι μαχηταῖς -- 

εἰλαπίνην. ἔστησεν. . ἐδαιτρεύοντο δὲ ταῦροι, ... 

καὶ δαµάλαι στοιχηδὸν. ἐμιστύλλοχτο µαχαίρηῃ,... 

Φεινύμεναι πελέκεσσιν, Ερυθραίης τ᾽ ἀπὸ ποίµνης - 

πυκνὰ δορικτήτων ἱερεύετο πώεα μήλων: 

ἑζόμενοι .ὃ ἀγεληδὸν ἐπ᾽ εὐκύκλοιο τραπέζης, 

Σειληνὸς Σάτυρός τε σὺν εὐθύρσῳ «ιονύσῳ 

χερσὶ πολυσπερέεσσι μιῆς ἔψανσε τραπέζης. 

πίνετο ὃ᾽ .ἄσπετος οἴνος ἀμοιῤαδίς᾽ οἰνοχόον δις, 

᾿εὐόδμους ἐκέγωσαν ἄπείρονας αμφιφορῄᾶς, κ ἕκ. 

’ / ο ’ [ή / 

φεκταρέης ἀρύοντες ἄμεμφέα βότρυν ὀπωρης: 

----------------------ἵ----- 

γ. 204. ἀείρεις οὔτε: 
ν. 318. ἔην γόνος εᾱ. ϱχ. οππειᾶ. Ἐα]ις, 

ν. 231. δαµάλις στειχηδὸν ε1ττ. 

γ. 230. Σιληνοὶ. Σάχυροέ τε οὐ ττ, οτι. Ἠενπι, 

γ. 326. ἔψανσε τραπέζης εἰ. μι. ψαύσανιο Εαἰῑς, 

η] ̓ 
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4ΙΟΝΥΣΙΑΚΩΝ Κά. ΧΧ/Υ. δις 

οῖσι δὲ τερποµέγοίσι, παρὰ κρητὴρά λιγαίνω», 

«έσβιος αὐτοδίδάκτος ἀνέπλεκε 1εῦκος ἀοιδήν, 

πῶς πρότεροι Τιτῆνες ἐθδωρήχθησαν Ολύμπῳ: 

καὶ «4ιὸς ὑψιμέδοντος ἀληθέα µέλπετο νίκην, 

πῶς Κρόνον εὐρυγένειον, ὑποκλάξοντα κεραυγοῖς, 

Ταρταρίῳ ζοφόεντι κατεσφρηγίσσατο κόλπῳ, 

χείµατος ὑδρηλοῖσι µάτην κεκορυῦ μένον ὅπλοις. 

Κυπριάδος δὲ «Ιάπηθος ἀτευχέος ἀστὸς ἀρούρης 

ἔμφρονι φορμικτῆρι παρέζετο, καί οἳἵ ἐδωδῖῆς 

πίονα μοῖραν ὄρεξε, καὶ ἥτεε κεῖήον, Φείδειν 

τερπνὸν ἀσιγήτοισι εμήλότα μῦθον ᾿49ήναις, 

ἱστοπόνον Κυθέρειὰν, ἐριδμαίνουσαν ᾿θήνη. 

Αὐτὰρ ὃ φορμίζων, ἀνεβάλλετο Κύπριν ἀἄείδευν, 

ὥς ποτε κέντρον ἔχουσα φιληλακάτοιο µερίμνης, 

χερσὺν ἀπειρήτοισι μειήϊίεν ἰστὸν ᾿4θήνης, 

κερκίδα κουφίζουσα καὶ οὐκέτυ κεστὸν ᾿Ερώτων. 

καὺ Παφίης τετάνυστο παχὺς µίτος, οἷά τε μαχθὴ 

οἰσυίνη µήριθος ἐὔστῥοφος., Ἡν τινι τέχνη 

ὀλκοῖς μηκεδαγοῖσι γέρων ἐθῥάψατο τέκτων, 

φράξας ἀρτιτέλεστα σεσηθύτα δούθατα νηῶν. 

ἢ δὲ πανηµερίη Μαὶ παννυχίη πέλας ἱστοῦ 

ΠΙαλλάδος ἔργον ἔτευχε παλίλλυτον' ἀλλοτρίῳ δὲ 

γ. 301. ἀκοιδὴν ο. Ῥν. οπιθιιά. Εας. 

ν. 254. ὑποκλάζοντα κεραυνούς ο. ϱγ. ὑποκλέπτοντα περαυνοίς 

οὐ. αἰι. εκ ἡίειρο]. Εα]κ. 

ν. 407, Κυπριάδος τε απ. οί. 

γ. 200. ἤτεε κεῖνον ἀοίδειν οὐ]ει. 
γ. 249, τερπὸν ἀσιχήτοισι µεμ. µ. 4θήνης οᾱ. ῥτ. τερπγὸν ἄσι-- 

γήτοιο µ. µ. ἀδθήνης εᾱ. αἷι. οκ. θιιθμά. ΤαἱΚ. Θδιπί ΑΙπεµαθ 

Ίοφι1ᾶςθς. 

γ. 240. µίτος' οἷα δὲ µακρ. εὐλιι. 
γ. 251. παλίλυτον εἰ. ϱν, θιιεμᾶ. Γαἰκ. 

Β] ο 
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ν 9 ΜΙΑ ΕνΕ 

ἄτρίπτους. ἕο χεῖρας ἀήθεὶ τείρετο µόχθῳ: τί. 

καὶ ατεγὺ πουλυόδοντι διαξύουσα χυτῶνα, 
/ - καὶ λίθον ὀργηστῆρα περικρεµάσασα μεσαυλῳ. ο Ἱ 

/ / η, ΄ ᾷ Γ 

κερκίδι πέπλον ὕφαινε, καὶ ἔπλετο Αύπρις ᾿4θήνη. 
ἃ / ] 3 , ς ΄ Δ , 

καὶ πὀγος ἡν ἀγέλαστος' ὑφαιγομένοιο δὲ πέπλου 
. ξ ν , 

εὐρυτενὴς ὢγκοῦτο πέλωρ µίτος" αὐτόματοι δὲ 

στήµονες ἐθῥήγνυντο παχυνομένοιο χιτῶγος. 
νὰ , ’ ή ῆ . ’ 

εἴχε δὲ διγθαδίοισι πονοις ἐπιμάρτυρα τέχνης 
στ” 3 Π α 4 
Ἠέλιον καὶ «4ύγνον ἀναγκαίην τε Σελήνην. 

οὗ χορὸν ὠθχήσαντο χορίτιδες ΟὈργομενοῖο, 
3 ’ - ΄ ρω 3 ό πώ 

ἀμφίπολοι Παφίης: τροχαλῇ ὃ' ἐλέλιξεν ἐρωῇ 

Πασιθέη κλωστῆρα,, καὶ εἰροκόμος πέλε ΠΠειθω, 

καὶ µίτον 4γλάζῃ καινῇ µετέδωκεν 4δήνη. 
Δ ή 3 ’ ’ , ς ΄ Δ 

καὶ µερόπων ἄλάλητο γέρων βίος" ἁρμονίην δὲ 
αΕ. . Ρ.. ι” Π 

ἕστενεν ἀχρήΐστον ἄνυμφεύτων ὑμεναίων 
ες 
ο) 

ο ζ / ν ’ : , πμ ηγίοχος βιότοιο, γάμων δεδοκηµένος ἄϊων: 
λ λ ν 3. ας 2/γν μ λ ’ [ιά καὶ φλογερην ἀγέραστος Έρως ἄγελυσατο γευρηήν, 

, ; 3/ α 

παπταίνων ἀλόχευτον ἄνήροτον αύλακα κόσμου. 
; ε / ; 

οὗ τύτε φορμίγγων ἐρόεις κτύπος, οὐ τότε σὐριγξ, 

γ. 303. ἀτραπιτοῦ σέο χ. ᾱ. τείρετο µ. οἆ. Ῥτ. ἀτραπιτοῦ ἕο χ. 
ᾱ. τέρπετο µ. ϱ{]. αἰῖ. οκ επιοπά. Ἐαῑκ, ΎὙεταπι γίά. θεα. ἄτρέ- 
πτους Ἡμοάοπη. 

ν. 254. ὀρχιστῆρα εἀΠτ. οπι, ἴαπι Ἀ]οίοπι, 
ν. 20585. στήµονας ο. Ῥτ. επιεπᾶ. Εαἰ]ς. 

γ. 259. διχθαδίοιο πόνου ἐπιμ. εὐ1τι, 

γ. 2601. καὶ χορὸν --- χορήτιδες οἁ{τε. 

γ. 2604. ἀγλαίη καινὴ --- ἀνάσση εἰ. ϱτ. ἈΝοδίτπαι ἀθαῖι Εακ. 
{π ο, αἲτ. Ίάεια Ῥταείετεα {επίαβαι ᾽4γλαϊῃ αοἵ]. καινὴ ----ἄνασσα. 

Ῥεα]ς. νο]εβαι ᾿4γλαΐη καινῇ µ. ἀνάγκῃ. “ 

τ. 2605. ᾽ἁρμονίη δὲ εάΠτ. 

γ. 367. γάμων δεδοκηµένος ας καμὼν δεδονηµένος ἴθιίαῦαί 
ΒεαΗς. 



4ΤΟΝΥΣΙΗ ΔΟΝ Κά. ΧΧΙΣ. δι7 

οὗ λωὺς αὐλὸς ἔμελπεν, Υμὴν, “Ὑμέναιε, λιγαίνων 

ἀλλὰ βίου μινύθοντος., ἱμασσομένης τε γενέθλης, 

συζυγίης ἀλύτοιο μετωχλίσῷησαν ὀχῆες. 

Καὶ Παφίην φιλόμοχθον ἴδεν ταλαεργὸς '4θήνη, 

375 καὶ χό)ον εἴχε γέλωτι μεμιγμένον, ὡς ἴδε μακρὴν 

τρηχαλέην μηήρινῶον ἀπειροπύνου. Κυθερείης 

ἀθανάτοις ὃ᾽ ἤγγειλε' βαρυζήλῳ δὲ μενοινῇ 

ἔγγεπε, µεμφοιιένή καὶ Κύπριδι καὶ γενετῆρι" 

Σὴ δόσις ἀλλοπρόςαλλος ἀμείβεται , οὐράγιε Ζεῦ ' 

35Ο οὐκέτι Λποιράων µεθέπω δύσιν' ἱστοπότος γὰρ 

κλῆρον ἐμὸν σύλησε τεὴ «Θυγάτηορ, «4φροδίτη- 

κλῆρον 4θηναίης οὐχ ἧρπασε δεσπότις ' Βἴρη, 

}2ωτὴ καὺ παράκοιτις ἐμοῦ «4ιός' ἀλλὰ χαλέπτει 

ἐκ γεγετῆς σακέεσσι κορυσσοµένην ᾿4γελείην 

355 ἡ ταµίη Φαλάμων, ἁπαλὴ Φεόρ. ὑμετέρου δὲ 

- ᾿ἀπτόλεμος Κυθέρεια πότε προμάχιζεν Ὀλύμπου, 

ηὲ τίνας Ίιτῆνας ἄπωλεσε θήλει πεστῷ, 

ὕττι μετὰ ππτολέμους µε βιάζεται; ἀλλὰ καὶ αὐτὴ 

εἰπέ µοι, ᾿Ιοχέαιρα, τεῆς πότε µεσσόθεν ὕλης 

390 εἴδες ὀϊστεύουσαν, 3 ἄγρώσσουσαν ᾿4θήνην; 

τίς καλέει Γλαυκῶπιν, ὃτ ὠδίνουσι γυναῖκες ; 

δα. φαµέγης, ἀγέροντο «Φεοὺ, φαετῆρες Ολύμπου, 

ἱστὸν ἰδεῖν ἐθέλοντες ἐποιχομένην 4φροδίτην. 

καὶ καµάτους δρόωντες ἄπειρομόθου Κυθερείης, 

395 Φαμβαλέοι νύθον ἔργον ἐκυκλώσαντο «Φεαίνης. 

καὶ γελόων ἀγόρευε πάλιν φιλοκέρτοµος Ἑρμῆς 

γ. 371. ὑμὴν ὑμέναια οὐΙῖ. 611, Ίαπι Ἡ]λοάοτα, 

γ. 275. εἶχεν ἔρωτι µεμ. οὔκίε, 

γ. 2865. αταλὴ Ῥοσπα, δ 
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“Ἱστὸν ἔχεις, Κυθέρεια᾿ τεὺν λίπε κεστὸν "Αθήνη, δν 

εἰ µίτον ἀμφαφάας, εἶ κερκίδα χερσὶ τιταίνεις 9 

καὺ δόρυ «Φοῦρον ἄειρε καὶ αἰγίδα Πριτογενείης. 
κ 4 ον οἶδα, πόθεν, Κυθέρεια, πολύκροτον ἵστὸν ἀφαίνεις, 

΄ /{ / 

σὺς δόλος οὔ µε λέληθε: τεὺς τάχα νυμφίος 4ρης 
3 [- { ὃ / οω εἰς γάµον ἱμερόεγτας ἀπαιτίζει σε χιτῶνας. 

᾿4ρεί πέπλον ὕφαινε: νεοκλὠστῳ ὃ ἐνὺ πέπλῳ 

ασπίδα μὴ ποίκιλλε: τί γὰρ σακέων ᾿4φροδίτη ; 
- -ω ῃ / ω τεῦχε τεῆς, Φαέθοντα, φεραυγέα µάρτυρον εὐνῆς, 

φώριον ἀγγέλλοντα τεῶν συλήτοθα Λέκτρων 
3 Ε / / , , 4 
ἣν ἐθέλης, ποίκιλλε καὶ ἀρχαίους σέο δεσμούς, 

1 ω Ε) ΄ ή { 3 / / καὶ Φεὺν ἄσκήσειε γόθον πόσιν αἰδομένη χείρ. 
ὰ Ἶ ἀ Δ [ιά 1/ σ/ ς ο 

καὶ συ τεον μετὰ τὀξον, Έρως, ἄτρακτον ἑλίσσων, 
, ο / | 

µητέρι νήµατα τεῦχε, Φφιληλακάτῳ Κυθερείη, 
π/ ε ιά ῃ 

ὄφρα μετὰ πτερύεντα καὶ ἱστοπόνον σε καλέσσω, 
λ Δ σο { 1 { { 

Καὶ μετὰ γεῦρα βόεια Φεον πυροεντα γοήσω, 

πηγίον ἐξέλκοντα παρὲκ µίτον, ἀντὶ βελέμνων: 

χρυσῷ τεῦξον 4ρηα μετὰ χρυσέης ᾿4φροδίτης, 
΄ ν η ὰ 3 { / ερχίδα χειρὶ φέροντα, καὶ οὗ πόλλοντα ῥοείην, 

δίπλακα ποικίλλοντα σὺν ἐργοπάνῳ Ἀυψερείη. 

ἀλλὰ, Φεὰ Κυδέρεια, φιληλακάτων ἀπὸ χειρῶν 
ς .ω 3/ λ ΄ 

ῥίπτε µίτους ἄνέμοισι, καὶ ἄμφεπε πεστὸν ἵμάντα, 

ν. 207. 4θήνη εἀϊ. ειπα, Ἡ]λοάοπι, 

γ. 208. ἀμφαφάεις οὔίτι. 

ν. 501. ἑμερόεντες ἄ. σ. φονῆας εᾱ, Ῥτ. ἹΝοθδίτια εδῖ εκ επιοµά. 
Ἐα]ς, 

Υ. ὄ11. σὲ τελέσσω αα1τι, 

γ. 510. Πίαά. ψ. Ἴθχ. 

γ. ὅι4. χρυσῆς εἀΠτ. 
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ΑΙΟΝΥΣΙ4ΚΩΝ Κ4. ΧΧΙΣ. 
ῃ Ρο { 2. συζυγίης δ᾽ ἀλέγιζε τὸ δεύτερον ἀρχέγονας γάρ 

ΑΦ) «/ / ς 

πλάζεται εἰσέτι κόσμος, ἕως ἔτι πέπλον. ὑφαύνεις. 
/ 5/ ο» / 

ως φαµένου, µείδησαν, ὅσοι ναετῆρες Ὄλυμπου. 

μαὶ µίτον ἡμιτέλεστον ἀπαῤῥίψασα χυτῶνος, 
3 ω εω 3 [ή , 

αἰδομένη Γλαυκῶπιν, ἕῆς ἐπεβησατο Κυπρου 
) / 7 ῃ ἄνδρομέης Κυθέρεια τιθηνήτειρα γενέθλης. 

ἃ / 3 { 3/ { ε/ ω - καὺ βίον αἰολόμορφον Έρως πάλιν ἥρμοσε κεατῷ, 
/ .. ιά . 

σπείρων εὐαρότοιο λεχωϊον ἄντυγα κόσμου, 
, Ε] / οω ΄. 

Τοίην ἱμερόφωνον ἀνέπλεκε «{εῦκος ἄοιδην, 

ἠλακάτης ἀδίδακτον ἀγυμνείων "4φροδίτην, 
3 ιν / ω τὴ 4 πα , 

ἐργοπόνῳ µέγα νεῖκος ἀναστήσασαν “4θηνη. 
ώ ; 

᾽4λλ᾽ ὅτε δὴ κόρος ἔσκε φιλακρήτοιο τραπέζης, 

οἴνον ἀναβλύζοντες ἐρημάδι κάππεσον εὐνῇ " ἕοντες ἐρημάδι κά ῇ 
οἳ μὲν δαιδαλέης ἐπὶ νεβρίδος, οἳ δ᾽ ἐπὶ φύλλων 

ο) οω Γ ’ 
πεπταµένων, ἕτεροι δὲ χυτῆς ἐφυπερθε κονίης 

/ 3 , 3 ῃ , ό δέρµασιν αἰγείοισιν ἐπεστορέσαντο χαμεύνην; 

ἄλλοι ὃ᾽ ἐγρεμόθοισιν ἐφωμίλησαν ὀφείροις, 
[ [α [ή 3 ΄ / ε/{ 

χάλκεον ἁπλώσαντες ἐνυαλίῳ δέµας ὕπνῳ, 

ὧν ὃ μὲν Ινδὸν ἔβαλλε, καθήμενον ὑψόθεν ἵππου" 

ἄλλος ὃ᾽ ᾿Ινδὸν ἔνυξε κατ αὐχένος' ὃς δὲ δαῖζων, 
η ε σ, -ω 

ἄορι πέζαν ἔτυψεν: Ὁ ὃδ᾽ οὕτασε «4{ηριαδζα” 

ἄλλος ὃ’ ἠερόφοιτον ἑὺν βέλος ὑψόσε πέµπων, 
ια ’ 93 / 3, , { 3 ν Πλιβάτους ἐλέφαντας ὀνειρείῳ βάλεν ἰφ. 

ν. 510. συζυγίης τ᾽ ἀλέγ. να]ρο. 

γ. 526. Ἐοτῖ. ΠΙΟΥΘ 810 δοηἱρείῖ αὕλακα κόσμον, 

γ. 500. ἐφ᾽ ὕπερθε γυρο. οπι. Ἠμοάοπι. 

γ. 954. επεσμαραγήσαντο χαμεύνην εἰ. Ῥτ. θπιθιά. Ἐαῆς, 

γ. 538. ἔτευξε κ. αὐχ. οἁῖτε, 

γ. 541, ἠλιβάτη ἐλέφαντες ϱᾱ. ΡΣ. θιπειιά. Ἐαἷ]ς. 

δι9 

ος 



ιὸὀ ΝΟΝΝΟΊΥ 4ΤΟΝΥΣΙΑΚΩΝ Κά. ΧΧΙΡ. 

ΤΠορδαλίων. δὲ γέτεβθλα, καὶ ἄγρια φῦλα Λεόντων, 

καὶ κύνες ἄγρευτῆφες ἐρημονόμου «4ιονύσου 

εἶχον ἀμοιβαίης φυλακῆς ἄγρυπνον ὀπωπήν, 

545 πάνγυχον ἐγρήσσοντες ὀρειάδος ἔνδοῦθεν ὕλης, 

µή σφιν ἐπαίξειε µελαινομένων µόθος ΙΓνδῶν" 

καὶ δαῖδες στοιχηδὸν ἐπαστράπτεσκον Ὀλύμπῳ, 

Βακχιάδος λαμπτῆρες ἀκοιμήτοιο χορείης- 

γ. 546. μελαινάων ογηθιιὰ. Εα]κς: 

ΠΙΡΣΙΑΕ 

τα οςεςστο τμ τε σε. νοσαεΕςτ. 



Οπιαΐοσας. ργοταπα αἲ Πμοναίαναπα οἰβδδίοαπι Ρεγίίπεη- 

Ὅμπτα, ααϊ ἵα Ὀρ]ορο[ο ᾱ. 6 σ. 7ορεὐὶ Ῥτειῖς 

ἀπάϊσαίϊς νεπάαπἰτις, 

Α παστόοττεϊς Οατπήπα, οτι Ἰδοιίοπῖς γαμείαϊο, οιιτανί: ΤοἩ. Τιἀά. 
Ἠο]σε.  δη1α]. 785, ν ατα ρν. 

Αγίκτορ]ιαπ15 Άγος, ὤχαεος, τεσομφιήξ οἳ ἠ]μδιτανι ϱἨτ. αυ. Ῥεοκ. 
δια]. 7893. 12 δτ. 

Ατλφιοϊιο]{ς, Τα]. Όαθφ. ΦσαΙσειῖ ϱἵ ἼἼατο,. Απίον. Ζίπιαταρ ἨῬτο-- 
Ρ]ειιαῖα, ἀπτειρτεῖο «Απρε]ο Ρομάνο. 12. 680. 8 στ. 

--- 4θ ατίε ροοθίῖσα ἶροι, ἄταθςο οἵ Τ,αΐιθ, εκ τοοεηδίοµε εἴ οι ἀΠῖ-ν 
απιαἠνγεγοιοπίρας Τδ6ορµ.. Οκάδι. Ηασίεςίί. Βπια]. 78ο. 16 ϱν. 

Ατπορίϊ, ΑΑΗ, Ῥιεριυταϊοπαπι αἀγθιδας ϱεμῖες Ηρεὶ ΥΠ. Ἠεοορβιο- 
να, πο Ῥτίοτατα Ἰπῖθγργθειαι φε]οοίς αἰοτυπι(ας οἳ φας 1]]- 
πιτανίτ Τ. Ο. Οτε]]ίας. 5 Νο. εαπι Αρρεπάϊςθ. δια]. 8ι6. 

Οµατία Ἱππργςςς. 6 Ειμ]ν. 
- «εοπρῖι. 7 Βμ]ν. το 6. 
-- παθιιρε, ϱ Β]γ. 4 6). 

ἉττοιίάονΙ Οποίχοσντίοα οκ ἄποριις 0οάά. Μ5. Ψεπειῖς Γθςρῃ- 
φυἱτ, επιοµά. ροίῖος. απάμιαὰν, πιορεῖς Νίο, Ἠϊσαϊαϊ οι Τ. 1. Πεῖσ]ί 
διιΐσεμις {ιδναγίε,  ἀῑθπι ἀπάίοθς «ορίοβο αά]. Ι. Οοἱιοβς, ΠειΕ, 
α΄ Νο]. Έπια]. 8ο8. Οιατία Ίππρτθς. ἆά Ηιβ]τ. 12 ρτ. 

- πιθµιβχαὴ. 6 Ηλ]. 16 ϱτ. 

Αποζοτος [,αΗπῖ πιήποχθς ου1ὰ. ποῦς γαγ. εᾱ. "σθεμιεκθο. ὃ Υο]. 12. 
79ο --- 100. ; ι ΕΠ]ν, 2ο Ετ. 
(Οσα. Ανίαμί Ἐαβα]ας, Ὀ μαθάνί Ἐαβι]ας, Οαἰομίς Ὠ]δήομα, 3Υχὲ 

Ῥομίθμίίαο, Όοτυθῆως ερος. 8. Εαίι Ἐτονίατίασι, ϱασνίαί Π- 
Ῥεΐϊας, Απιρῤειί ἴμρες παθιιου]]15.) 

Βαεσεάονν 11, Π. Β.., Ἠἰδίογίας ἀπ](ααθ οιχθδίοπιατ]μ]α ρΗϊ]απτὩτορίσα. 
5 οἱ. ααζοας οοπθηίαι Ῥταθίος (θοβταρῃ. Μγίποιος. «Απηυι. 
ἴσια. 6ἱ αἶία, ἀοοιοίριας ρεαεοοξποδοεμάα, Επιτορίας, Πβή8. 
Ἐ]οτας, Υεϊείαφ, Ἱερος, Φιθιομίας, Οίας, ατες Ῥγευῖα!. δ. 
777. κα Ἠιπν. αν στ. 

Ο{ασσοπὶ, Ῥοϊτί, ἆθ Τγϊο]ίο 5. ἆο πποάο «ον ]γαπάί αραά Τιοιμα- 
1086 ΡΙίδ008. ο. ΏΡ. 12. 758. ι Βιμ]5. 

Οἱοδεονίς, ΝΤ. Ἐ., Ταδουἱαπαναι ἀἱεριϊαίοπαπα Ηλ Ὑ. οκ τεςεΒ, 
Ἐν. Α. Ὑποιβί. : Βθοιιήϊς οτί Εππεπαοςθε. Λεοθάι ἀῑνοτείι. 
1εοουῖς Εχπθβδαμᾶαθ. δ. 8ο7. Οµασία 1π1ρχες». 16 σν. 

ο] -- εορῖ ι Εις, ά ϱτ. 

- ἆθ ἀῑνίπαιίοπς Ἠβτὶ ἀπο οκ τουθηδίοὮθ θοἳ ουπι ποῦῖς 1. ΙΤ. Ηοιιίῃ- 
Εαχί. 818]. 792. Οἶατία πιοπιΏγ, ο. ς. αι Πιμ]γ, 16 ϱ5. 

-- «εαἱρί. ο. {ρ. α Εις. ἆ 5τ. 

- Ἐρίκιο]ας εε]οσίας. α ἴθπιροσυτα οχάίποπι ἀῑδροβίίας. Ίπ Ὅδιι 
φελοϊαταπι εὐ]ατ Απο Μαιλνίαθ: 8ιηα]. 816. ι Ες, 6 ςτ. 

- Οταβόιθε ΝΤ Ῥγο 5, Ἠοροίο Απιι ρτο Ίθδε ἉΤαπία, ἐν Όσα. 
ΤΝ. ρνο Ἀπαγεια εἵδ, ἵπ αθππα φοἱιο]ατια οσίά, ἠαδίταν, Α. Ὅαι- 

Ὀμαρ. δια]. δι8. Δι Ρε. 



Φα 

0ἱοθγομῖς, ὉΤ, ἨΤ., ΤεἰΗϱς ὰ ΑΠίσιΦ αγεο Ί6ς γθπῃάχ( 11ος οἱ Ἰθ ιόκιδ 
Ἰαιίι 4ε (ταεγίας ρατ Μ. 1 ΑΡΡέ Μοπραα, 4 Τοπιεθ, δτ. 12. 775. 

3 Ειπ]τ. 1 ϱτ. 
-. Τάρει 4ε Ἐαΐῑο, εκ τεοεμδίοπε 1. Ἡ. Βτει. 8πια]. 795. 8 ει. 

Ώανοςδ., Ἠϊσαταϊι, ἸΜιφοείίαιοα ου ίσα, Πεταπι οΜία. Οπτανίτ οἳ αρ- 
Ρροεμάίοειι αὐμοϊαομίς αἀάιαιι ΤΕ. Βαχβεθθ. Τον εὐ(1Π αἳ Ῥχας- 
{αιας εί . 6. Ηατ]θς. δια]. ὃοο, αι Βἡτ. 16 Εν. 

Ἐρίοιατα Ῥμγείσα οί ἨΠειεοτο]ορίσα, ἀπαβρας ερὶφίο]ς θἱμδάεια οΟΠΠ- 
Ῥτελεωξα. Ώχαεσα αἆ Πάειι Πβγογιπι βοπίρι. οἳ αἁιτ, εμιεπάανΙε 
αἴᾳμο Ππίεερτείαϊας εδι 1. 6. Θεμμε]άεν, ᾖακο. δια]. δ12, 

Οιασία ἀπιρχθς». 30 ϱβτ. 
- οσο ρῖ, ι ΒΠµτ, 
-- απεργ. 1 Βι]τ,. 12 Ετ. 

ἕ-- Ἐναρπιοπία Ἡβγοσυπι Ἡ. εἰ ΧΓ. ἆθ παϊηνα ιν νοἱαπιπήρας ραργτοςείϐ 
εκ Ηενειπ]απο οταῖί5 τοροτία, ῬιοβαβίΗτεν τοςιϊιυῖα, Ιαϊια νθςβ. 6010-. 
149 οι οοιηθπίάσ. ἠβιταία α Οατο], Ποβδϊμίο. Εκ 1οπιο 1. Ἠει- 
οπ]αἩ, ειπα οἀ]άΙτ 5αα6αιο αἀμοίαιίοιες αἀθοτίροίε ΙΤ. Ο. Ογε]- 
Ἠμδ. δµια]. δ18. Ολατία απηρνθθς. 16 ϱΥ. 

--. εορί. 1 ΠιΠν. 
-- απορτ. 1 ΠΕ]. δ ΕΥ. 

Ἐρϊριο]ας εἰατοταπα νίτοταπα, 4παε Ππτοτ Οἰεετοπίς Ερίκίο]ας εχδίαιῖ, 
ο ἳν ππαπα νοΙαιήθα. χεάαοίαο οἱ ἀπρηοὶ «ομπθεπίαγίο αλαδιταίαο ἃ 
Ῥει]απήη. Ἡ εἰδκθ. δΗλΔ]. 1702. ι ΠΗ5. 

Ευτέρίαἰς ΟΥε]οῤ5, Οταρςε, εἀάῑτ ει ρεγρεῖαα αἀμοίαίομο ]-- 
Ἰαδίτανί Μ. 1. 6. Οµς, Ἠοερβπεγ, διπα]. 789. αι ΜΠ]τ. 

Ευιιτορ11 Βτονίατίαπι ἨἩϊείογίαρ Ἠοπιαμαςφ αἆ Ἠρτος βοΠρίοδ 6ά1{οδ-- 
απε τοοθηδίίαια οἳ γίτοταπα ἀοοίοσαπι ποᾶς νε] μτερτί γε] φε]εοῖῖθ 
ἀαξιχαίαι αἀ]θοιί αἱ οὐιά (σατ. Πενν. Ε2ζδεμαςσκο. δια]. 
790. 3 Ειμ]τ. ὃ ργ. 

Οµατία φοτῖρί. 2 ΗιΠ]τ. 2ο Ετ. 

Ἡοταιτί1, Ο. Ἐ]αοσί, Οατιηίπα, ναχὶοίαϊε Ἰθειίοπίς εί ρετρεῖσᾶα αἆπο- 
 ταάσθ {Πηυδίτανίι ΝΤ. ΟΕεῖει. αγία Τα, ο ο. ου Ἠρ. 1Πιρτθδς. 
ΕάῑΙο εεειυάα εμιθηάαία. Όππα]. ὅοο. Οναγία 1π1ρχθςΝ. ὃ ΒΙΠ]γ. 

- ορ. ἆ Πιν. 

- Όρετα οπιία Πηδίταν ΟἨτῖσι, 1]. ἨΤηιδε]νετ]ο.” Τοπ. Τ. οἵ ΠΠ. 
ουπα 16 Πρ. Ἱπιρε. δια]. ὃοο. Οατία 111ῤΓ688. 6 ιτ. 

-- «εοπρ!. 8ὃ ΒΙΗΓ. 
- απρηβργ. 1ὸ ΒΙΠ]τ. δ 6. 

Ταμβλίχου Χαλκιδέως τῆς κοίλης Συρίας λόγος προτρεπτικὸς εἰς φι- 
λοσοφίαν. ἸαπιὈ] {οί ΟΠαιάάεηςίς αἀ[οτίαιίο αἆ Ῥηϊ]οδοριίακη. 
Τοκίιπι αἆ πάετα 0οἆά. Μ95. τεοθηδιάῖ Ππιεγργείαίοπο Ἰαήμα ραπ 
Ἰονα ϱἳ αμάπιαάγεις, ἀηδίτακαι ΜΜ. Τ]ιθυρῃ. Ἀτεδείης. Ἀπια]. 815. 

Οµαγία Ίπαρχες». 2 Βιῃ]ς. 
-- οορίι. 3 Πιμ]ν, ὃ ρε. 
-- πιεΠΙΡΓ. 5 Πιῃ]ή. 

- ἄε γα Ῥγιμαροτίοα βαν, 6χαεοθ οἱ Ἰαήμε, ἰθκίαπι Ῥοφῖ Μαδίεγαπα 
αἆ Π4,. 0ο. ἎΊ95. τεοοβµον]ε, Ὀ]τίς, ΟἈτεομά 1μτεσρτειαϊ. Ἰαΐ. ραδδῖπα 
πημίαγίε, ποία8 αἀϊθοίι 5ιιᾶ8 ΠΜ. ΤΗ, ΚἰοδοΙης. 2 Υ οἱ. 8µια]. 819. 86. 

(Πατία ΙΠΙΡΓΕΡ8, ὃ Ἠι]ν. 
-  εορί. 6 Πιτ, 
-- τπεὮτ. 7 Βήτ. ὃ με. 



4 

γν 
το ἆ,γοορλχοιίςδ Ὁαβδαμάτα, Όχι γἀνσίοιε δὲ οριηπιοµἰαγίο (1, 

Ὁαυίο. Ῥαχαρμταδαι, Ἠοῖᾶς, Ἰπάίσοπι βχαθοίπι ὁ δομοΙς ατ- 
οσα αἀίθοῖ, ας Ῥταείαις εδὶι Ἡ. . ἨΠεϊολανάα». διπα]. 788. 

Οἰνανία Ἰμήρτεςς, 1 Πιαίς, 1260. 
--. δορί, 2 ΠιἉ]ς. 

υΤζέτζου, Ἱσαακίου καὶ ̓ ζωάννου, Σχόλια εἰς 4υκόφρονα, ]οοιῖ, 
οὔτε. ΦεβαΣιίαμας να {ων Τγοορβτονίςδ Αἰεχαπόγαιι ργαθ]εδί5 
οι τευρηθ]ί. Αά Ααρρ]εράμαι οἱ αμφο]νομάανι οιίοπθπι Β εἷ- 
ολαγάἹα κατα, Ἐ ρα Οοάά. 9ο. Ἡ Περοισειδίιις πούμε Οἱ- 
φεηδὶ ΠΙΜΙΟ Ρε αι οο]α 5 οἱ ποιῖς δαἱ5 {Παδιταγ{ί, 5οἱνο]119 ΥΗΙΟΓ. 
ποπάυσι οὐ ας αακαι. οοήπιθατ. Ντους οἳ Ῥοιϊενὶ αἀάίαι οἱ ἵπ- 
ἀἱοίρ. ἀιδάκαι ρε πας Μ, ο, 6. Μ]]1αν., ὃ Νο]. δια]. 811. : 

Οµαχία Ἱπαρν. ο Εν. δν. 
τς οτρί.: 12 Εη15, 
- αθιβί, 16 Βιμ]ν. 

Μείας, Ῥοπρ., ἆο δα Ονρίς Προ ἴχθρ, αἲ Ῥ]αχίπος οράΐοθς 
Ἠηκλριος ναι ἆθμαο γε Ῥιμιάι οοπδα]ο' αΠοζπάιε ΕάΙάριιθ6 
χθοθιιδ, οι μοι οἰοἰ αἳ οκεσείῖοίδ, ΄ Ὑεὶ Πμίοστϊῖς γε] 56” 
Ἰδέιίς, Ἠειγιπιο]αὶ Βάτρατί, Ίοασμ. ὙΝααιί, Ῥειή {ο ΟΗνανὰ, 
Ἐτεεμαπϊ Νοπ, Ῥημαυί, Ρεϊ Ὀασσοά, Απαν. Φοβοια, ου 
Οροιυῖς Ῥειή Ίο. Ναμμθρά, Ι5δ. Ὑοβδε, Ίαο. οἳ ΑΏγ. Ονοπονίο-- 
τα» οἱ Ἰαο. Ροηἱζοπ, πθο μον Ἰβδς Το. ἄεους. ταενίϊ, ἴαο, 
Ονομόνας οἱ Ῥοϊί Βατμιανμῖς οοπἰθοίίδ ῥρτασίετοα ϱἱί αἀροθίής 4ος 
οἴοσυι γτοταπι απϊπιανειδίοπίβριι5, αἀάτιῖς δια α Ο: Η. }2βεμιιοκίο. 
7 Νο]. οια 1 Ταρ. αεμθᾶ, Βιια]. Ολανια 1ΠιρΙ688.. 2ο Βιπ]τ. 

- 3πθμιῤς,. 55 Επ]. 

-- ἆθ αι οχρίς, Ἠρεί ΠΤ. 6οπιπιοηίανίο Ὁ, Ἡ. Τ2εομιοκ Ῥτευίονϊ 
 αδυή βομο]ατυι ἀμδακίτ Α. Ὑγείολετί. διπα]. ιδ, αΠι]γ. 4 Εν. 

Με]οεαβτί 6αἀατεμὶ Ερίρτακωαῖα, ἱαηα1 δρεοίΠΊεΙ Ἡ0γ. τευθηδίοπί6 
Απϊμο]οβίαε ῥταεσᾶθ οι οΨδειν, ολοί εὐιὰ. Τ. ἀτᾶΐα, δια). δ1α, 

Οιασία ἆππρχθβς. 1 ΠΙἨΙν, ἆᾱ ο. 
--- βοηρί. ι Πιν, 8 δν. 

το -- απθπιθτ.  α1 Πιην, 10 ϱυ. 
Ον1Ρεμίς ἆθε οχαομε Ἰρε]ας, Ώταοςο οἱ Τιαΐμε, αςο, ΝΤατο. Τία-- 

ἀοο]ά 86τιπο οομίτα Απίαποδ, πμοῖ. ἀ]αδίχ. αὐ 19οἱ. Τιοἆ, ΎΥ εἰδιεπίο, 
4. 604, 16 ϱυ. 

ὮῬ 11ο 18 ΒγζαπΗὰ Ἠρεί]ας ἂε ΤΙ οχρί βρεοἰβουβ, σταθοθ ουΙη γου- 
βἱοπθ ]αῖ, ἀαρ]. Ὠἱοπγςδί Θαἰναρωί, Βοθφβίί οἱ 1,οοιῖς ΑΙ]αΠϊ, ἴεκ- 
ταπι τεοοβπον{ῖ, ποῖας Γιεοπὶς ΑἰἰαΠΙί, Ε. Τ. Βαθι αΠοταπιφιθ οί 
285, ἀἁἱονι θοηρίογΗτη γεῖεγιμιι 4ε Ἠδάσπα, δορίεια βροοῖ, ἱεδίιο-- 
αἱα, Πτασπιεμία Οαπ]ο θορ]ίειαε εἰ Αἀτίαμὶ γι αἴφας {μθ{σειὰ 
᾿Βναεοϊταιϊς αἀϊεοίι 1. 6, Οντε]Ιπ, Όσα αι Πρ. ἄθμ. δια]. 1816. 

Οπατία Ίπορν. α΄ ΠιΠ]ς, 16 ρου: 
-- δορί, 2 Ἠἰμ]ν. 
--  πιΘηΥ. 5 Βινς, 

Ῥτπάαται Οατπιίπα εἶπι Ἰθοιίσι]ς τανϊθείαῖο θί αὐποταιίοπίρτι ἑἴεγαπι 
ουτανίτ Ο. ᾱ. Ἠεγμε. ὅ Τομ, Εἀάίο 1ογα οοντεοῖᾶ εί εκ 8ομεάἰ5 
Ἠεγιἰαπίφ αιιοία. διηα]. δ17: μανία ἀππρτ, 12 Β]. 

--- ορ. τὸ Εν, 
--  ΊΙΘΠΙΡΧΥ, 1ο Εηιν, 



Ὁτ τς Ελα, πμ, τωα, -ᾱς ἱπθύίαάοπα οταϊοσία Ἠρα ον 
αἆ οοάΐουπι γείειπτα Πάει τουθαδη! 6τ ἁμποιαΠομο εκρ]ακανίε 
6. 1.. Ἑραάας. 4 οἱ. Βιι]. 7ο8 --- 916: 

Ἅμοσα ο. Ονατία Ἰιρν. 9 Τ0]γ. δυ. 
πι ταεπιητ. 1ο Ελ]. σε. 

--- ἆς Ἱπομιαῖοιθ οταϊονία Ημ. ΧΠ. οκ τοσθηξίοπα Φρο]ά]η σάς ἷα πδυαι 
5ομο]ανυ αοθοπιμιοάᾶΗ, δυρίθοίαθ διηῖ {εκτ ποίαε εκθσει. δεῖ 
πμ πονάς, 1π πε αθα τί Ππάϊςεςδ, οιταηῖθ 6. Α. Β. ΥΥοΙΗ "νοι Ι 
Βιια]. 818 «ΕΜΕΟ 2Η) αι. 

Β ο1 1211, Ἐτ. Ὕ οἵς., 4ε Ῥτοφοάίαθ (ταθοαθ αοοθηῖιας Ποσο 
.... εσι εἴαδάεμι Έατηχεν αεοι]ατε μανεμῖδ οἸαγυμι, Ῥάπιο 
τερειῖα ομταπϊε Ἐν. Λας. Ἠοἰπο. Βημα]. 791. αφ ρε. 

Θςμ{ειςηετῖ, 1ο. Ετ., Ιάρε]]α5 απἰπιαἀγθιδίοππα αἆ ῬΗοιὴ Τεκῖσοι. 
άπια]. ὅτο. 1 δω 

Οιατία θετίρῖ, σ ΒΙΗΙ.. 
- Οπχθ πονἰροίπιας βἶγνο Αρρεπαᾶῖκ ποϊαγαμι εἳ μις τη 
Ῥποιί 1 εχίοο”, ἀπια]. 812. ὅ ΗΗν. 

Οµατία εοπρί. ἆ Ἠδμ.. 

Ῥαΐρίοτες ΥΙ Ἠἰκιοτίας Αιραεῖοαθ, Αε]. Βραγύαμας, ΤΠ]. Οαρίιο]ίπεις, 
Αεἱἰ. {απιρείάίας, Χαἷς, (αάεαμιδ, Ττερεϊὶ. Ροἱίο, Εἶαν. Χωρίροςμ», 
οανα μαμα, ὅπια]. 7τά. 3 Ελ]ν. 

ἘΠπεορίτας τὰ ἘγενΙ, απάε 5ρειδαπῖ ορετα ϱἳ εχοετρῖα Ἠρνοσθτ 
1Υ τοπικ οοιρέεμεηκα. Αά Πάεπι Ἡβκοταπα εἀίοταπι εἴ βο{ρῖοσετι 
διπειιάανίτ, ἸΠδιοιίατα ει ρτος ΧΙ 4θ οααδς Ρἰαμίατυπι οονἁποῖα 
οβρθτα Ὦ. Η. Ε. Γμπκα, εκοετρία 5οἱα5 εκρ]ςανο εομαϊις εοί Το. 
6 οτ{Ι. θελλείάεχ, θακο. 4 οἱ. μια] 818. τάς θά, 

τε Ολαχία πηρε. 35 πιμῖς, 16 Εν. 
-- ποΏἱρί. δι Πιπ]γ. 
σε αΠΘΙΑΡΗ, δα η]. 

τιν 111, ΑΡΗ. ζανωῖμα, Ἠβεί ττές οι Ἠθτο απιασίο ή οτ 
ἀἰζοτώπι. Ἀονίν σαι[δ' εαφησανᾶτ (Ἡτ. Πεγπε. Εάῑπο αιιατία Ἠυμιο αυεια 
ποεῖ εἴ οὐαέεναομίδας Έτη. αν. Ετ. Ὑ αμάει ολα, Όπτα Ξαμρίθ- 
ιθηῖο Ε,. Ὀρουμή!, διά ὃ ἃς «θα. θνλα], δι7 --- 1ο. νὰ 

:᾿ Ὅλνωια ππργ. 5 ΕΠΙ, τὰ Ἔτ. 
ἱπποο ΕΕ απ ἳ πορι, τ' Εῆς. ας ἔν. 

--  απεαδτ. 0115. πο: Ετ. 

γγα]τλθτί, ᾱ, Η.; οἩκεγναᾶοπες αἲ Βιθιοπήί Γαμος ἡ γίτας Όαεσά- 
ΥΠ σααίσας σα] νπόοτυπι ἀοοίοεααι ειθμάατοπος αἳ ἀπιδερτοϊαἰὰο-- 

65 ἀεητιο οκοιἰδείε αίαε εκαμάκανγἰτ. ια]. 812. οτι 41. 

ὙΓείολετι, Ἱ. Α., Ερίειο]α οπίζα ἆε Ο, Ὑα]εή Ἐ]αςσί Ατροπαυιοῖα 
αὖ νίταπι ἀΠασῖς. ϱἳ ἄοεῖος. Η. 6. Α. Εομειᾶάι. δπιο]. 812, πα 105υ. 

Ζοπαταε, Το., οἳ Ρο 11 Γ.οκῖοα βτάεσα εκ Οο[οίριφ Μαπαςοχ!] Γριῖα 
ητωιο ῥείπιαα ατα, ο͵οθιναἰουί Ρις Πἰαςιταῖα εἰ ΠπάΙοίριας δεν ιοῖα. 
111 Γουί, (Τούιωτα Ι. ει ΤΠ. «ου. Ζοπατας 1μεχίεον εὐιάι 1. Α. Η. 
Τιπαιανα, εἰ Ῥοταιι {ΠΠ. ουπι. Ρο 1 Τ,εκίοοιι εὐίἠ. Ἡ ἐτπιαπη.} Όπι 
Βελμ]ειξςαετῖ ΓΙΡε]]ο αμἰπιαάνεις. δἱ Ομσῖ5 πιο νἱβοἰπιῖ5 11 Ρμοί εχίςοπ. 
ἁπαα]. δοῦ --- αχ. Ονατία ἀπάρτεθθ, 3ὃ ΠΠ]. 

-- βοῖρι, 5 Βἠτ, 8 5υ. 

ἂν 

----- 
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Έππππα πτπσεει τες εβρ ππακασκπκκατοσρο κα οκσικοτν ντο α--απκοννες-Ἑτπαπο-ας-------πε-ο- ες -τεπεσροωκωπς τι τι ττεκθεππακανα εν ποσο 

1 ου ρου 9: νασο: αεζι- εσο οοέέεοέ- 6ομειέέωσα α Ἰ,αναί. : 

ΝΟΝΝΟΥ 

ΤΟΥ πΆνοποδιτοΥ 

ΔΙΟΝ ΥΣΙΕΚΩΙΝΥ 

ΒΠΒΔΙΟΙΝ. Ίνῃ 22] 

, ϱ ’ 32 , 5 ,.. ΄ « 
Δαλασας ελα τύμµβο» κ άνω "μας κόλπω ς 

ΑΗΏ ΥΟΙύΜΕΝ ΠΠ 

οβοιι {ρα γοί’ 

{1 πβί: εέό αιφιέ: 

τΙἹΡΣΙΑΔΕ 

«7212221 2. {4 « / σε έσ: : 





ΝΟοΝΝΟΥ 

ΩΙ Πτα οΟοπολτ σος 

ΑΔΙΟΝΥΣΙΑΚΩΝ 
ΒΙΒΛΙΑ ΜΗ. 

Νο Ν Ν1 

απορώ ας Αα 

ΏΙΟΝΥΘΙΑΟΟΠΥΜ 
118ΒΙ ΧΙ ΥΙΤΙ. 

οτι Εν ΑΙΙΟΠΙΣΝΗ ΕΟΝ στ πι 

ΕΜΤΕΈΝΡΑΥΙΤ ἘΤτ ΤΠΙΙ ΥΡΘΤΕΒΑΥΙΤ 

Ῥ. ΕΠΙΡΕΠΙΟΥΡ5 σΒΑΕΕΕ 

ΙΜΡ, ΑΟΛΡΕΠΜΙΑΕ δΟΙΕΝΤΤ. ΕΕΤΗΕΟΡΟΙ δΟΕΙΥ95 ΟΒΡ. 1ΠΗΙΤΤ. σβλαμσο. ετ 

πι λττ. ΤΙΝ ΥΝΙΥΕΕΒδ. ΡΕΤΗΕΟΡΟΙ. ΡΗΕΟΕ. ΟΒΡ. ὨΑΟΤΥΙΙΟΤΗΕΟΑΕ Ετ ΝΥΜΟ- 

ΝΗΣΙ. ΙΝ ΙΜΡ. ΑΥΙΑ ΟΥ5ΤΟΘ ΑΡΙΥΝΟΤ. ΙΜΡΕΠΑΤΟΕΙ ΕΟΘΣΟΕΒΥΠ ΑΝΟΝΥΡΤΙΘ9. 

ΔΑ ΟΟΝΘΙΠΙΙ8 ΕΥΒΙΤΟΙΘ, ΏΙΝΛΕ ΑΝΝΑΕ ΕΤ ΡΙΥΙ ἨΠ ΑΡΙΜΙΒΙ ἘΘΝΕΘ. 

: πο ρε Ἡ ΡΙΝ. 3. 

1Η.1ΡΒΟΘ ΧΧΥ -- ΧΙ ΝΤΙΠ. ΟΟΜΡΙΕΟΤΕΝΕΣ. 

ΤΓΙΡΡΙΑΕ {18926 

5ΣΥΜΤΙΕΥΝΡ ΕΠΙΓ,. 6ΠΗΒΙΦΤ. ΟΝΙΙ. ΥΟΟΕΓΙΤΠΙ. 
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ΕΑΑ ΕΕ ΑΠ 1.9, 

ως απίε Ίος ἆεοεπι 4ΏΏος ἆε (οπϊοοίιγ5 Ιπ Νοπηϊ 

Ώιοηγδίασα εἀεπαῖς ἨΠετπιαπητπα, Ῥταεορρίογεπα ΟΡΙΙ-- 

ΠΠ. οοπΠδι]ήθθοπα, αιιοίογ 11ο ππΙμῖ οχΕΗ Πέ, τί αἀ 

ἵρθιπα Ῥοίδ Ππίοεργιπι ἈοπΠϊ ΟΒΤΙΠΕΠ οἀεπάιπα ππθ 

τις ασοἸηΠρετειι. Οσπίας τί Πποοπιραταρι ή Ῥαΐοεγπας 

"αρυις παπα αιιοίοτῖἰαἰΙ εο {αοῖμας οΡίεπιρογαραϊα», Ύο 

ομρ]άΙ1δ ποναη ΤΙοηγδίαοοτπα εἀΙποπεπι 1απι ἅἷα 

ἀεριάετατί, ποἨ 5οπιε] Ίρ5ε οβδετγαγοεταια. ΕΙ, Πεεῖ 

αΠοπ]δδίπτις αΌ οα γαμίαίο, αιαδῖ 16 65ο 68861. αί 

Ῥταςε οαείετῖς ]ο ἁθδιάετίιο 5α115{8οεΥΘ ῬοδδΕΠ1, ἴ8Π1ΕΠ 

14: γιάεραν πηΠῖ ργαεδΠίαγις 9556, τί οάΙΠοπαΙη οχΠ]-- 

Ῥογεπι οἱ Ῥραπίο οοτγεοίίοτεπι αίᾳιο εἰαραπίοτοατη, 

απαπι Ῥτπορειι ἙῬ]απιπίαπαπι απηϊ 1569. εἰ ἆπαο 

ΏΟΥΙΒΦΙΠΕ, 1. ο. αΠίε ἆπο, εἰ αιοά οχοιιττ, δαεοπ]α, 

ΔἨΠοΟ 10695. γε], ταί νιάετί νι, 1θ1ο. Ἡαπογίαε 

Ῥτοάμί, οἳ νετο ππι]{ο {αοἴ]ας Ῥαταβί]οια νο] αίταφαα 

Ἠαο εἀᾷοπε, γε] Τ,εοίΠ Όογροτε Ροξίατιπα (Οταροο-- 

ταπα, αρι Νοππις δρ 1άσπι {εγε {επιρις αΠΠΟ 1006. 

1ετίαπῃ ποηπ οπιοπάα{ῖοις Ίάοεπα γιά, Πρτὶς ία ΤαΓο 

ον, τί ποπ πιασηορεΓε πήταπάαπα αἱ, δἳ αἱ ΥΥ. 

1). Ὠιοηγψςίασα γὶκ οσοι] Ἡδιγρᾶδςα γἰάεαμίατ, εἴ, 

ααοά Ἱερίιάιπι ε5ὲ, 1π οοπιππεπιογαπ{ο ΠβγογΗπη ϱΓ-- 

ΙΠΊΠΙ5 ΏΊΠΙΕΤΟ Ῥαδδη απ Ῥανπι ΙΠίες 8ο οοηγοεπ]αΠΙ. 

Ῥτγαείετεα Ὑπγι Οε]ορογτῖπα, απ πογαπι Ῥοδίαθ χ6-- 

οεΠδίοπεπι, Ίηεα, πἱ φρετανῖ 11γο Ῥοΐοταί, {[αοῖ]ο 

τα. 



ΤΙ υπ απ ο Αα του, 

ἀοοίίογεπι οἱ εἰαροταίίοτεπι, Ίαππ ἅῑι Ῥγοπιϊσοταπί, 

Ρετίαεςὶ» πί γιἀεραίας, Ἰαροτῖ5, ππεµοτῖρας 54πε 5οτῖ-- 

Ρίοσίρα5 αΏ]ις οοηδεοταπά1, ἰοίππῃ ος ἈοπΠϊ οἀόπαϊ 

οοηδί]ταπι απί Ῥίαπο αριεοεταπί{, απί τία οετίε 1Π Ίοηρε : 

τεπιοίαπα ἴἵοπιρας ἀῑδία]εταπῖ, τί Ῥοδί Πα ἀεπιππι 

οπιπ]α τγδιας ἆο ῬαποροΠίαπο γαίο οοσιίαίτι νιάε-- 

γοηίΙΓ. 

Ώπας οπι Πα 5ο Ἠαβετεπί, οηιϊάεπα Ίαπι απία 

Ῥ]αγες 4ππος ἈΟΠΠΙΠΙ εκ οἀΠῖοπο Ῥγίπαρο ἀεδοτῖ-- 

Ῥετε «οοΡρ! ία, τι, ἵπ αΏδιάίαπι γοσαίϊς επιεπάαίιο-- 

ηΊρις Εα]κεηριγςσή, Ότπασίι, Οαπίετι, 1ος. θοαρατῖ 

οἱ Ώαπ. ΠΗΠειπδή, αποπιαάπιοάαπι ἆπαβρας, ἆπαε Ἠπς-- 

Ἠδαιε ἀαυαπίατ, εἀτΠοπίρας θπρ]οοίαε Ἱπγεπιπηίαγ 

Ῥουτο «ο]εοῖῖ5 αΠππάε αΠοταπαῃ οοπ]εοατῖς, τί Ὑππϊ 

Ώουα ἵαπ ὙΠ]οϊδοπή Ἠρὶςίο]ις Ὑππιατιεηρίρις, Ηει- 

πιαπΠΙ 1π ΟτρΗη]οῖς, Ῥιεγδοπὶ, Θομταάετι, Υνακεβε]ά 

εἰ ἳ απ Ῥτασείεγ Ἠος οἰγοαπιδριοϊεπᾶ 85ο πηϊΠῖ οΡίπ-- 

Ἱεταπί: πιοῖς ἀεπίαιο ἰοπίαπηπίρας, «πας ἀοταῖα 

Νομπϊ Ιεοίῖο απχεταί εί Ηγπιανοεταί, ἀῃσοηίεν εἰ οι 

Πά4ε οετοιδδῖδ, Ἰεχίππῃ οοΠπδΗίπεγειι «απ. Ῥοδδεπι 

εππεπάαδδΙπαπα, Ιαιάαίο, δι απῖδ απῖο πιε απῖ ππο- 

ουπι ]οο1πι επιεπάαγεταῖ. οοττεοίογίδ ποπ]πε, εί, 

Ῥταείετ Ίεγίοτα 1π αοοεπᾶβας Ῥρεοσαία εἰ Ῥεγγεγδαπ 

Τετε αῬίᾳιε ἀῑδίίποίοπεπα, οπιπῖ εχ πίταφιιο εάποπε 

εποίαία Ιεοίίοπῖ5 νατιείαΐίο. 1Τ,εοῖῖι επΙπη Ιεοοπεδ, - 

αἶας απποίογε {αΠίΙΠα γΙΠογαπῃ ΠΠΊπετο αἩ οιΙοπθ. 

Ἡαπογίαπα «Ιδογερατε γε] πῖ5 Ῥαρίπαο οοπιρατᾶα ο 

ἀεπιοηδίταί, ΠΟΠ πηιᾶρῖς εοπηπαειπογαπᾶαο νιάεραπίατ, 

αὖαπι ΠαΠιιοϊπαἄοπες οἱ δοπιπ]α ΙπίεγρτείαΠοπαπα, 

1, Εἴπας Ἰωαριπὶ, ἵπ οὐΙ. Ἠαπον. Ῥηπηιπι εἀίας, 



ΕΕ κΕτια τ{τθι, 111 

πηοκ α Σιεοίο τορεβίαο, οἱ (α]]οαο Βοϊίεί, ᾳπας 

Ῥατίςς αΏπο 1695. Ίάοσπι γΙ61{, οἳ οπἑίεπάο, οοἩ-- 

ἱταμεπάο, Ππίογρο]απάο τία Ἱπ ΝοΠΠΙπι δγαβδαία εαί, 

μὲ γΙκ τπιργα αἶδ ΤΟΠΙΔΠΡΙ6596 ορηδοηόἆα οἱί, Οιή 

Ὕετο Ὑἱτί ατγᾳς οτἶῆσαθ ῬεγδδΙιηί ΠΟΥΙΘΟΙΠΟ {σπι-- 

Ῥοτο ερτορἠς επιεπ(αΠοπῖρτι εἰ ορδεγγαίιοπίρις Ἱι-- 

οεπι μῖο Ῥοξίαε απ]εταπί,. Ὀρίίσπεγας οἱ Οεγµατάας, 

΄ ΦΕεΤΙΙ5 αἆ πιο Ῥετγεπογιπί, οπι Νοἰάπιεα Νοππῖ πιεῖ 

Ῥπίππσπα» Ίαπα ἅἷα ]μρδίανα ἴπαπδημδδιπα, 1Ρὶ Ῥγο]αι 

εχδρεοίατεί, εἰ Τεςδ πα]15 απος]ς τείατάαία Ιάεπιίᾷειι 

Ῥτουγαδίτιπατείιν.  Ίάεπι ΠΗΙΠΙ αοοϊοῖ οι ἆοοίῖς 

"1,οβεσκϊ ἀἰδδεγίαοπίριας ἆε πποτίε Βαοσλί, ταΏὶ οτιι-- 

ἀΙδδπιι5 αποίοτ ααεάαπι Ἀοππί Ίουα οπιεπζα{ίις 
ἀεδογῖρδιί, εἰ ϱἵ αιᾷ Ῥροδίεα, αιιοά αἆ Τιοηγβίασα 
{αοσγοί, Ῥαδδίπι α Βε]κετο, ΥΥ εγπἰοΚῖο, εἰ (σοε(Η]]ησίο, 

Ύγ. 060., αοπίε πιοπεγείγ, 

θεά ππαίιτίας {ετο, «παπι γο]αίδσοπι, οἱ ΟΙ 

πηαχίπο 1π Πο Ὑουπήπίς Ρρτϊί τοβῖσεπάί Ίαμοτο 

ΎεΓρατετ;, Ῥετ]α αἆ ηχο φαί ΤΗ Ρτῖ ἆς Ἠοηγεῖασίς δες, 
"εαΙ ΠΠ Ἠειάείρεγσαρ ΠΠΟ 1800. α ἈΊορδετο, Ὑ]το 

Ό]ατίδδίπιο, οπῖ αοετβῖΙς, απαπι ἀεοεραί, α 1πθ Πς]-- 

σαΐτιδ, Ίαπο ΠπάΙοΙ ππεῖ Ιπίεπιρεγαπίϊς Ππίπαπα προ-- 

πέτειαν πποκ Πηπιαπὶδδίπλα δια Πρεταλίαίε Ίία {γορί!, 

τί {αδίᾳς τί ἵπ Ῥιάοτεπι αβίτοί,  Οπίας τεί αιιο 

ἁπ 15 πιο Ῥοεπ]εγεί, 1π {α15 εταῖ, αἱ Ῥτίπια Ίαοο 

ἹΝοππΙ Ῥραχς --- {εδίεπι Ἠθβεο ΗΕΓΠΙάΠΠΙΠΙ, --- Ίαπι 

ἴππα πο αΠΙΡΗΙς 1 ππαπῖΡας πιεῖς εβδεί, οτι ΝΤο-- 

8ετις, Ὑϊγ Ορπιας, ππα οτι Λάθίαπιοηίίς αἆ δΊΊαπι 

δες Χοππί Πργογιπι εάΠΙοπαΠι, [ιπιας 4Ππο α1διΙά. 

ἀἰνα]σαίίδ, ἰοίαπ πα, απεπι -ἆ Ἠππο Ῥοδίαιη, 

α Ἡ 



ΙΥ Ἑ ἨἙπα Ε ται το, 

αΠαπαπάο, π]δὶ ΙΠίεγγεηίσδεπι, α 5ε εἀεπάιτα, ἀοοία 

οοἹ]εσεταί αρραταίαπι, Ῥες Ογεάσετιπα, Ὑίταπι εί 

ἱρουπι 5Ιπηπια Ἠππιαπίίαίαε Ἰπείῖσπεπι, Πρετα[ςκίπιθ 

ταϊἩῖ π{επάπι οΏεττεί. «Αοεαερί α1ἴαπο ἨΤοδετι Ῥεπε- 

Πεῖο τατῖα5 Ι]εοίοπες εἰ επιεπάα/Ίοπος. Ίπαπιι Ἐα]κεπ-- 

Ῥυτρῃ φοπρίας ΙΠ εἀπΙοπίς Ῥγίπο. εχεπιρ]ατί, ααοά 

Ι ασάαπῖ Βαΐαγοταπι ἵπ ΡΙΡοίπεσα Αοαάεπιίσα 8δδεΓ-- 

ναΐατ; Ῥτορτίαδ ἈΤοδοτὶ οοπ]εοίιταδ, απας ἀίρειιβ 

εἰ Πἱεγαία Ἀοηπῖ ]εοῖο δπρροάίαγεταί: ἀεπίαπε εαῖ-- 

ῄοπεπι 1]απι 5ος Νοππί Πβτογαπα {ρδαπα, ἀσεηίοτ 

εοτγεοίαπι, εἴ ῬΙατΙπηϊδ, απαο αἆ Βαες]μὶ το {4οεΓθ 

Ῥος5ε τιἀετεπίπτ, οΏεεγγαΠοηήῖρας, εἳ εχ Υαδία Ἰεείῖοπε 

ππάεσππατιο Ῥεῖς πο ἁῑίαίαπι, τί, δἳ αιπά {οἵ-- 

ίαςςο απίαα πιῖπας {εΠοιίεν ἰοπίαίπτα, τά ατα {ε]τοίς-- 

εἶπιεα α ἀΙροπίβείπιο αποίοτο τεἰτασίαίππα απϊπιας-- 

Υεγίετο ΠΟΠ 5ἶπο Ἰαείίίεα οΟΦΕΤεΤ. Οιάρας οπηπῖρτις 

ΙΠ σοτηπιεπἰατΙο «ο ΠΠ8ΙΟΤΕΘ οπι Πάα πδιγάς 51Η, 

απο ππαςί5 πι] οπεπάμπα «56ο δεπίῖο, αἱ Παπο Ὑππ 

Ορµπι Ππιαπαίαίεπα γενο αΠαπαπάο πιότηϊεςο γ]άεατ. 

Ώιοῖέ πιο ἈΤοδεγις αἆ Ῥταεεερίοτίς 5, Ότει-- 

σετὶ, ΠρεταΠδείπιαπι γοιιπίαίοπι» απ οσπι Ῥαρήσε, 

Ροσί Ὀυριϊδιαπι, εί Ίπ ΏΙοηγ5ο 5πο, οἳ ἵπ ερτερῖῖ5 

4ε Μγι]μο]οσία οοπιπιεπίατᾳςδ, ἀοείῖτας ππρεσ αίαπε 

εΡ]επάϊάϊτς τοερείῖ εοερΏ5, {αεσπι αἆ Π]αδίταπάα Ἠαςο 

Ῥαοομί ουσία Ῥτασία]ςσεί, κἰπρι]ατί Ίαγοτε νατγῖας 

πΙΙΠΙ Ἱεείοτιες εκ 6ο. Ἀοππί Ῥα]αάπο Ν. δὺ. εἨατ-- 

{ωσθο., δᾶοοπ]ϊ, τί αρ ἀεοϊπϊ 5εχΗ, π]ίτο ῬομΙαίας, 

ῬΤΙΟΓΙΙΠΙ 65εχ Ἰβργογαπι γατιείαίεπι, ἀοεία Ἠοείπετί 

ΠΠΠΙ εποἰαίατα, ἴαπι Πθετα]δδίπιο Ἰαπσπηϊςή. Όστας 

Ἰπδῖρηϊ Ῥεπενο]εηῆαε ἁοσπππεπήππα τέ Ἠ]ο ϱταδαίπια 



. 

Επαξταεα πι Υ 

ππεπίε ῬΡιβ]οο 4ΡΠΟΡ6Ο., 18. παοίιδ τε]α απ αρρᾶ- 

ταίιπι, ἆε Ῥτείο εοἀ]εῖ αιιά κἰαίμεπάωπα δεί, 1Π 

ουπηππεπίατΙο ἀιδριίαίατας επ: αλ δρες εδ 1ογε, 

πί οἳ αφ βΙπηΠρας διρδιάΙς Ιηδίταοίαςδ, Ῥίυτα εᾶ άε 

τε Ῥγαείαπάα Ἠαβθαπῃ. , 

Αιαά ογπαπιοηίισι οοηπμπεπίαγίο αοοεἀεί Η6Υ- 

πὰι, Ὑπὶ οπι γ]νοτεί εἰ ρορδί [αΐα Οεἰερεττῖπ, 

οοποοἰαχὶ οἱ επιοπάαΙοπίμτιδ, αµαδ εκοιηρ]ατὶ 89 

δεχ Νοπηϊ Πρτοταπα, α Ἰοδοτο οἀἱίοτιπη, Ῥ]άπιρο 

αΙ]εγεταί: οαοά εχοπιρ]αν Κ.γεγεεῖρίις ππεις ΝΠςπεΠςΙ5 

ΟΠΠ δἱΡὶ οοπιραγαβσεῖ, ἀΠΠΟίαΠΟΠΕΡ εχοεγρίας απιῖ- 

οἱδδηο πημΙ Ρογδογἱρςίῖ, 

ΑΡ οεοἆσια 11ο πηπ]1ς αα]]ά ποπαϊηῖραδ οοπῖμι]-- 

οἱἰφείπο Ἰτογνείρίο η/οἰομοπίας, άν Οἰαπίςδιίς, 

αἱ ΟτΙπππιαπι Ἠππο ογπαί, τοραίας, υἱ ἀῑδεγίαίιο-- 

ἨΕΠῃ 5απ1 ἆθ Ἀοππο Ῥαπορομίαπο, Νερεγσαε 4ΏΠΟ 

1διο. εἀίαπι, ἅῖα α πιο ἀεδιάοταίαπι, ΆΒεπεγο]ε 

ΙΠΕΟΙΠΙ οοπηιπΙοατεί, ΥΠ ογιάΠΕΠβδΙΗΠ5 Ποη {αηΠ-- 

Ίαπι αἆ 1 ῬαγαΙβδδΙΠΙΙΠ 8ε5ε οδἰεπάΙ, δοᾷ της 

Ῥταείετοα Ώοπαπῃ οορίαπι επιεπάα{ίοπαπα 1 1)1οἨ}-- 

Σας εβγερίαγιπα», 1ΠΠΟ 8δρεπι Γοοῖί ἆε ἰοίο, απεπι 1Π 

'"ΒομεάΙς Ἠαρετοεί, αρραταία πηϊμί Προεγα]Ιδδίππε Ῥογπαῖ-- 

{οπάο. ΘὉπαπαῃ δΡεπα π]ίγο 1π Ίπε εχοἰαίαπα, αί ταίαπι 

Ίαοετο γεμί Ὑϊτ ορτερί1δ, εἴαπι αἴηιε εἰἴαπ ΟΡΟ, 

εἰ τοραριπί ππεοΙπα, δαῖῖ δοἱο, «αιΙοιπααε ἈοΠΠο 

ΊΠςΟ ἨΟΠ ΙΠΥΙάεΠΙ, 

Ορ δμρφιά 15 οπιπίριδ 1Π86 ΠΟΠ κἰαῖπι αἩ 

ΙπαΠο Ιηδίτιοίπα {Ππήδςο Ίΐα, τί ἶαπι αἆ ἰεχίαπα  οἶιι-- 

πη]πὶς Ῥτϊπ οοπθαεπάσπα πα 19 ροἱιήδδεπι, εἰδῖ οκ 

-.Ῥατίο ἀο]επάιπι 9556 δεηἰίίο;  ππμ]ίο {απιεμ Πιββίδ 



νΙ ΡῬήάή.λ ΕΕΈΤΑ Ττο 

Ἠαβεγε πΠΙ γΙάεοῦ, επ ο Ἰΐ Ῥ]άπο εκ Ἱπδρεγαίο 

ηΙἨΙ οΡ]α[ῖ οορῖ5δ εκ ΙΠπΙπιο απἰπ 5εηπδα Ἰαείεγ. 

Ἐ οπῖπα, τί πο δῖο (μ]άσπα πο οπιπὶ στα[ῖα αἴηιε 

ἄοσοοτο Ῥτοάτεί Ἄοππας Πίο πεις, 1 ἆερεο Ἰπῖσε 

ειηρπ]ατί οἱ γετε Ραίεγπαε Ἠογπιαππ! πιεῖ ομτας, αι, 

απο οδί 1Π ππο 4ΠΊΠΟ, ποπ ἰαπίιπῃ Το]οϊδδῖπιας Ἠ]ο-- 

ἀοιπαμπί οππεπάα[ῖοπεδ, Ῥτιποϊρί, απαπι Ῥροςρίάεῖ, 

οὐ Ποπ] αἀδοτιρίας, --- απϊραδοαπι 1πεα Ρραδδία ἴεῃ-- 

ἵαπιῖπα οοΠβρΙΓᾶδ5ο ΠΟΠ δἶπο γοιαρίαίε Ιπίε]εχί. ---- 

ἀϊῃροπίος πρρ]ονῖί:; δε εἰ 1ρ56, 51ο πδας δπΡ οἱ 

εαραοίο ΙπάΙοίο, αἶία, απαε α πο απί Ῥίαπο περίε- 

οἵα» αιί απο οατιδα γοὶ Ἱπ{εΠοιίετ ἰεπίαία ἀερτεμεῃ-- 

ἀϊδεοί, ἀῑνιπῖμας τες! αίφπε καπανΠ. Όπας γε]ιί 

Πηπαῖπα οὐ ΙΠοπῖςδ Ες, ο δροπίαο δια 1Ππ οσμ]ο 

Ἱποιγγαπίέ, Ἱπερίας δἵπα εἰ 4γγοραΠς 5], 5ἱ ἀῑδίίο 

ἵπσιι]α ]εείογίριις πιοηδίταγε καδοϊρίατα. Όπαπι Ίπεαπι 

δγα!ῖ απΙπΙ αΙρπΙΠοαΠοπεπι Ὑπγ ΟΡρΙΤητ5 εο ΙΠρε-- 

Πτπβ, 8Ροτο, αἀπιηίεί, απο οεγῆτις 8ἱΡΙ Ῥετγειαάετο 

Ροίυ]ῖ, πιο επ οργίε Ποπ 6556, οΙ ἴπ διΊηππα, αιια 

11Ο 8181 ἀεάπιια κο, νεπεγαίοπο οἱ αἀπιταιοπο 

Ῥίαπο πππαιαπι ἨπαΙπα πλ απα]εοαπαιο ΠπάΙοίαπα 

γεδεγναπάιπα οχϊδιπιοπι, αιἴρρε απ Ῥτοβο Φ8οίΠ1, 

ἰαπίῖς ἀῑδοίρι]ος απασικἰτῖ ποπ απιρίρια Ῥετρείιὶ 

οβδεαι1 ἰεδιΠοαίίοπε, δε Πρετγῖπιο ἀεπιππα εἰ ΙΠίςε-- 

δεΥΓΙΠΟ γετ]ίαἰας Ἱπάαβαπόαε 5ἰμά1ο. δἱ αιίἀ ῬΡ]ασεαΠί, 

ΗπΙος Ῥίάσσγε Ῥο558. 

Αίᾳιε Πῖς απϊάεπι εαρδίά]]ς ε ραίτία πηθᾶ ΤΠΙΟΥΕ 

[πιά πΒῖ Παοιδᾳπα Ποιί, αισεπάῖς {ογίασδαε, δἱ απιά 

ΒΊΠΙΟΟΓΙΙΙΙ ΠΙΘοΓΗΠά. ὢαϊά]ετι, ἜΤηϊεγδο]ή, Ῥαρεονῇ, 

Ἠγεῖσκα, Ἠαπάμ, αἱ Γάπρ, ποπάππα, 5οἵο, εχαπεία8 



Ῥαλ ΕΕΑ στου γα! 

ἵπ ἀαὈδεπίεπι 4ΙΠοΓ ἆ4ε διῖδ δαρρεάἴαγε που ἀείγά-- 

οἰαίητας σιῖ. 

Έπαηςεο απ αἆ ἑα. 4πάε Χοππο Ἠιεο ΡΓΟΡΡΕΓΕ, 

πιο Ῥτοδρειτήπο, οεοἰἀεταπὶ π απο, ο πα1ά πιά 

{αία ἀεάετωπί, αἰίετα Ῥαϊία. ὍὈρι αεί {απάεπι 

Ῥοΐοτε αίαιιο απ{φιάοτο Ίοοο Ἠαβοαπα, «παπι ἀ1λλι-- 

5ίγιδο πα ]απαι ζλυατοιυϊιππ, Αοαάσπιαο ΦοιεηΠᾶ-- 

ται Ῥταεδίάεπι εἰ Ὀ πινειδιία ΒεἰγοροΠίαπαε, 4ἳο 

Ποπ εδ Παριίιτα πιοµογεπι, Οοπάίοτεπα αίαιο (ατᾶ- 

ἴοτεπι, οὗ ερτερία 1π Ῥομας Πίογαδ πποτῖία ποἩ μηῖαν 

ἰαπίαπι Ῥαΐϊίας «ρ]επάίάπη οἴνοια,  δεά ἀοδιάεγαξιιαι 

{οίμι5 οι]ἀοτῖς ἱεγγαταπα ογβί5 ἆθοιιδ, γε] δεΓῖδ Ῥο- 

ἱετίς αἆ Ἱπίαμάαπα α παίατα Ῥτοροδίίπα, αυ, 

ἱπίον Ῥεγερτίπος ραϊτίαπα πα τεὐφιώΙί, ία ποπηληῖ5 

ει οεἰοὈηϊίαίε Ἱπ απεᾶία αᾳπάε 1πο φομ Ῥαϊΐγια 

εοπαππεπ]α {1ο απΙμΙ «556 ροβδδοὶ εἳ ραϊγοσήμπα, απεπα 

πί Ῥγαςδομς Ῥταφδθπίειι ΤΟΓΙΠὰ ππεαγαια. 5ο]αΠ μα. αί-- 

4116 ογΠάΠΙΕΠΙΙΙΠΙ ΥΟΠΕΓΟΥ; Ιία αβθοηίοιη 4Άδους, γε] 

Ἰπ 1π6άο ραϊτίας δίπα οοπκΗ{αίας, Πορ ἀεδιάετιο 

Ἰαρετεια! Ἠϊο Ὑϊπ. απΏατιο βεπογῖδ. 5ρ]επάοτε αεαο 

αίᾳτε Ίπδεπιια απἰπα ποΡρ]Βίαίο γετο Π]αδίκὶς; αι Υ1Ὀ-- 

{σπα «παγαπα Ἰαιάε εί εγιάοπίς {απια ΠΟΠ Ῥαι- 

οἶοχο5 απίοσα]Πί, απαπι Γ[οτίππατια εἰ ἁρηίαίῖν 1π 

ιό οοπδί(μίι5 εδ Ίουο ΛΟΜΠΟ 1160. 1ΠθοµΠι 1Π 

Ίας ἴεγγας Ρετορτιπαίο, Ῥαΐτοπις εχΗί ποἨ Ὁπ τη 

η οτρε Πίετατίο», 1ΐα τί, οἀ]ίο ΒείτοροἩ ἄππο 1817. 

Ἱπ Ἡπσια πΠί Ῥαϊτία εστερίο ἆε Ῥαπορομίαπο Ροεία 

Ἠρτο, νίαπι εἳ αἆ εγμάϊίος αρετῖιτοί, εἰ γαγής εαΠα 

οΏδεγγαοπίρια5 πασοπα οοπιππαπ]σα[ῖς απ υατα ἐοίῖ-- 

ἀθμι Ἰπροπίϊ οι Ἱαπήπίρας οοπάεοοτατεί: σεά τι 



νΗ11 ΡαπαΕΕΑ ΤΙΟ.- 

Ιπ 1ρ6απΙ αἆθο Οασδατέαιι «4ιιβιιεὶσσϊπὶ Ιπηροταξοτὶς 

αιίζαπι οοπιππεπάαΠοποεπι εἰ εἰ αἀίιπι Ῥατατοῖ αἴηο 

οοπο]]αγαί. 

Οσπι οη] Π]αδίγΙδοΙπ ᾖζπυαγοιυτ αποϊοτιαίε 

Ῥογπποί5, Οε]διβδίπιιις Ώγίποςρς «4ἰεπαπάεν σοϊγεχῖι, 

ᾳπας εδί αἷις πητί]σα ἵπ Ῥτοπιογεπί5, αΎπαε Ῥιίαί, 

τοΙ Πίετατίαο οοπιπποάῖ Ῥοπϊσηϊίας αἴηιπο Τααϊμίας, 

Ῥεπεγοίο Ῥτο πιο Ιπίετορδδῖδεοί, ΙΠΡεγαϊοτ Ο1ετπετι-- 

ἐἰδδίιι αίᾳαο ΠἨιωπαπίςςήπις5 ποπ ἰαπίαπα παπππή[ῖ-- 

οεπίῖα δια τοδ ηιεας δαςίεπίανιί, δεά 5ππιτπα εἰῖαπι 

Ιπάι]σεπία Ῥεγπιϊαί, τί «αεδαγεαε διιας Ιηαἰεσέαξὲ 

Νοππις Πίο πιομς ἀενοίο οοηδεοταίιιδ, ΑΠΙΡΗΡΣΙΠΙΙΠΙ 

Ἠοο οἱ ΠοποτιΠοσπ{ΙδδΙππαπα ἨΟΙΠΕΠ ἵπ [:οπίο δεδίατεί. 

Οµ1απι δΗπ]Ιπαπι Ἰπηρεγαιοτίὶς ο]ειποπίαπια τί βεπίϊο 

απαπιϊ {ασεετο ἀεβεαπα, Τα πε(άε ΡγορεηδΙδδππαο ἀ]Ιας 

γο]ιπίας οΡΗίαγιις δαπα, απα {απᾶ ππε Ῥεπεβοί Ῥατ-- 

Ποῖρος τεάάιἸἀετιαπί, Ῥτίποερς σοΙεαίπ, οἳ αι 5Πᾶδογ 

αἱ οἱ αποίοτ εκ αί, Π]αςίίδδίπιας {πυατοιυῖις. 

Οι ἵρας ἨὈιπιπιν]γ]ς Ῥτιποίϊρίρας απι Ῥεπο τη] 

οἳ Ῥοδίαο ππεο οπρ]οπαῦας αοοεπδεπάιις εδί ἰετάμς, 

Ἠ]ας{γΙςδίπαιις ΟΙεπῖπ, Ῥταεςδες Αεαάειπίαε αγ Πταπι ογΓιι-- 

ἀπΙδίπχας, απ σἰπαϊα απϊαιτίαϊϊ5 1ρ5ο ππαρπϊ {ας1εῃς, 

εί ἵπ εκρ]σαπά αγία απΠαιπαγαπι πιοηπαπιεηΙ5 

ΙΠΡΕΠΙΟΘΙΞΦΙΠΗΙΙ5, αᾗῖ5δ «ποσπο οἴτοα Ία5 το οοειρᾶ-- 

ας Πηροπ{ΙςΙπιο αΠΙΠΟ αἀθξδδο 5ο]εί. Αίαπε Πα Ὑπ 

Ἠ]ηδίτιςβδίηια6 ποπ οοπίσοπίας εκ Ῥιρ]σα οπῖ Ῥγοδρί- 

οί Ῥιρμοίπεσοα Ἰρτοςδ., ατιο5 ἀεδιάεγᾶδδεπι, ταΤΙΟΥΕΒ 

π{επάος Ῥεπεγοί]ε ππῖ]Ι «οΠοθδδίδ56ο, εκ απί]ᾳμ15 εΊαπι 

Ογαεοογαπι Ῥϊοίαγί αδαιιε πποπιππεη{]δ, απαε αἆ 

Χοππιπι, δ8ἱΡΙ ΠΟΠ ἨΠΠΙΠδ, παπι Ζοεβᾶο, οπι Υἰ- 



Ῥπα τε α ττδί 1Χ 

νετεί, οοβηαπα εἰ {απιατοπι, ποι πΙ]Η] Γαοστα 

νιάετεπίας», απιιοϊδδΊππο ΠΠΙΠΙ πιοηδίγαν1{, ΠΓοπίσπιφας 

οἀλῖοπῖ5 ππεας {αρα αεγὶ 1Η6ἱ515, ΠΟΥΟ τΤΗΓδΙ5 Ῥε-- 

ηεΠοΙο εχογπατο ἀεοτεγ!ῖ. 

ΌΏιο ποπιῖπο εἳ Κοε]μ]ογαπι ΎΕΠΕΤΟΤ, οοἸ]οσαπι 

ΠοποταδδΙπιαπα, ααϊ πεᾳιιο ο ΙΠδίγιοίϊδείιπα, Ύμαπι 

Ῥορρίάαί, Πβρτογαπι φαρρεΠοεομ]ο, πεαιἹο ἆε ναδίαε 

]εοίϊοπίς εἰ οκαιἠςιῖ οἶτοα Ατομαεο]οβίαπι οορί8 

αιάαπαπα, απο π Ῥοβδεπι, πημΙ ΠπγΙάεηςδ, γε] {πι 

1μπεγε 5τἹο., ΠἩροεΥ {ε]οϊεγ Ῥοεταοίο, Νοππῖ πιαὶ αἳ-- 

5εη5 τεοοτάαίας οδ. Ίοιίᾳαε Ἐταεμπίαπι Παριϊ 

ΑΠΙΙΟΙδ5ΙΠΙΗά; ΎμΙ ηιπο Ιπίος 1ρ505 δοχοεηίοδ, «18 

Ῥτασρίάϊ 5πο ἀερεί Αοαάοπήα Ῥοίτορομίαπα, Οοᾷίσσον 

ΆἈταβιοοδ, Ῥετεδίσοδ, Τατοῖςοςδ, εἰ πιι]ία ππῖ]]]α ηπιι-- 

ἨΛΟΥΗΠΙ οτ]επίαΠαπι ἀεΠβας απεπς ἁἀοοίαδ, Ῥαδδίη, 

πρί Ἠαεγεραπα, οτιεη{ῖ5 φυῖ, απΙΠΙ οοσ]αδ1, τεραρα]α 

Ῥεπεγο]ο αρετῖγεῖ. 

Ο1Ρς {οί αίααε {απίς ποιηϊπῖρας ππατη οκ 

Ῥατίο φα[ίειη γεδροπάϊδ6ο οχἰδΗππατί Ροβεῖί 14, (ποά 

ἵη Ίιαο Ῥοδίαο ἅῑπ περ]εοᾷ εἀϊῖοπα, πἰπαϊς {ογίαςδο 

ἀἷα Ῥτοπιίδδα, ῬγαςθδίατΙ ΠΊΠΊο απἰάεπαι α 1πο Ῥοίιή!! 

Ίπ απο ἆππι αρ αοφαῖς Ππάοίρας, Ίοία απίαε, αποά 

νε]πα, εἀιοπο αὐδο]αία, Ἱπδία {εγαῖαγ δοπίοηΙα, Ἱ-- 

οσαῖ ππΙἩΙ Ἠϊο οογγίβρτο, αιαος οζίος ος ΧΧΙΥ. 

Ἠργος Ῥεγ]εδεΠίῖ 5ο πα]ίτο ορίι]εγαπί Ῥεοσαία ποία- 

Ῥίήποτα, 8ἱγο ΘομασείοετΙι, Ὑπτὶί Εκίπηϊι, οἳ Ἠογπιαπηί, 

ᾳπος Ῥ]αραίας {γρορταρ]]σοᾶς ίαπι ἀϊ]σεπίου οογγοχίοδθ 

1η αερθρ!ῖδ τοίογο, οχεγοϊα[ΙδδΙπιΙπῃ 4ΟΠΠΙΟΠ ο[ισῖρ5ο 

Ῥαποπία, , δἶγο Ροίῖαδ α Ίπο περησοηίεν οἱ οβδοϊαπίοι 
επί ϱΠἩπο απῖ οα]απιο οοποβρία 65566 οθηδεπἆα δἱπί, 



ας Επ α Ἐ αν Αα αι 

τεεοῖς αἆ οομιπιοπίατίαπα, «πάς ἁπρία νιάετὶ Ῥος- 

επί, αιιί Ἰοηρῖοτο ἀειπομδίταῖοπο ορ5 Ἠαβετε: ουῖα5 

βεποτῖ5δ ΠΟΠΠΙΙ]8 Ίεπιρις 58πο ῬτοίαΗ{, ]οπρία» Π]αά, 

αποά δοπρίαπα Ἠοο Νοἱάπποπ εἰ ἐγρῖς Ἱπργοβδιηι τί 

Ππίεγοεάετοί {αία]ε εταῖ. 

Ῥγενίίαίϊ6 οατιδα δε(αος οτάποιι Ἡρτοτιπα εἰ 

ΥΕΥΡΙΙΙΠΙ. Ῥγοπιίσοαθ Ῥοδίδ {νρορταρῃμ εἰ ο Ποτ]5 

εγτοτίρις. Θίο ἵπ Ιπογρ[οπίρ. ΓΑ0Ρ. ει. εἲ µὸ- 
ρω : . . 

Ῥ. 4. 1π ύφηνα 1οία δαΏδοπΏρίιπαι ἀε]επάσπα,  1π 1ρ8ο 

ΟατπΙπε 

710. ᾖ. 1460. Ἱερε φυτεύσγ, αἀδιίο Ιοία. Ύ. άθι. Ἱερο 

ἄστραί ην Ῥτο ἀστραίαν. Ν. 47θ. 5ᾳ. Ἱεσεπάμπα 14Ηι 8Η5ΡΙ0ΟΣ 

οὗτιδαν ἤ γὰρ αἰγίδι ὃ. Ύ. δο4. κλεῖνε πιιϊαπάσπα ἵπ κτεἴνε. 
11ἱδ. 11. τοι. Ώερεραιη: μὴ φυτὰ «άφνης τέµχετε δει- 

λαίης τετιηιένα, Ίο τετµημένα. Ἡ. 190. μακραὶ ααππία- 

ἆππῃ 1π μακροὺ, τῖ ῬαγΠοΙρ. συναιχµάζοντες ν. 301. Ῥοδιι]αῖ. 

Οι] άπῖ επϊπι Ἀοππις δοκὀς Ῥτο Παδο]πο ΊἨαρενο ροϊατὀ 

Ύ. 495. ΟεγςκΙπιππι ε5ἰ, εαπι ἀεάΐςεε ἆ ἥται, ποι ἀλῆται. 

7 επὰέδ οηῖπι απαίπογ οαγάιπαβρας {ετίαν Ἱαρτίεν, εἴ 19 εδ 

εἶμς πτερόεις τετράζυξ δίφρος. Ὑ. 449. Ἱιερε χεύματα Ῥιο 

χείµατα. Υ. 457. Ῥτο πολύδεινος Ἱερεπάιπαι εἰς ἐνοπὴν πάλι 

δειγὸς ἀγχώρ. ο{. νν. 4δι. 4605. ἀ4θ6. 469. ἆἀτι. Ίάεια οἵγοΣ | 
οταῖ ν. 567. ο. 062. --- «Ν. 641. Υοιρα φυλλοχόῳ ἅτε µηνί, 

οϐ Ῥτοάμείίοπεπα, δαπα Ἰαῦετε ΤΟΠ Ροδδι. Αριά Ἰοδῇ. 

ασ. Π. 9292. εί φυλλοχόῳ πρηστῖρι. 8εὰ αἰαπι γίαια ἨΙΟΙΙ-- 

5ίταρο 1π Οοπιπιεπίαι]ο. 

1.10. /4/. 116. Ὑουσίας γαὶ δὲ καὶ γαμ. οε{ϊδδῖπια ΠπΙΙ-- 

Ίαοπο πιπίαπάαο εταπῖ ἵπ νηῦ γλυκυὺν γαμίων εἴο. οἳ «α[ῖ-- 

νας αιίεπα γη πεεςεξαγίι5 εδ Ῥγορίον φόρτον, απο δοφι-- 

τπτ, εἴ ἐμπορην. Ν. 145. φοίνιξ Ἱερεπάσα, 4μοἆ φοῖνιξ 

εχοισιη. Ύ. 905. πέµπων πιπῖαπάιια Ἱπ τέµνωγ. Υ. 336. 

εχοῖἀί δ᾽ απίε ἐθελούση, οἳεῖ ΥετεοΣ, πο σὺν ᾿Ηλέκτρ) δὲ 

ταφούσῃ νεχῖδ {μ]δδεί, αἱ νν. 223. 234. Θάμβεεν ῥταοσο- 



ΡἩηλ αλ” τα πίτο, ΧΤ 

4ἱε, εἰ ταφών Ίτεαιεπς εδι, πι ΙΥ. 557. -- ν. 550. δι 
βαΠΠι δίζυγι χαλκῷ ἆἂε ογπιδαἰἰ, ο. ΤΚ. 117. ΧΙΥ. 4ολ, 

πε(ιπε ροςδί Άμπο γοδιπι αΠαπΙά εχο]ά1ῖ, πεοεβδαγῖο τοοῖρί 

ἀεβεβαί ν. εεα. γεγηθότα κοῦρ. εἰδὶ ποια πηιι]ίο ΠΙΙΠΙ5 Ργο- 

Ῥαβί]ε εί, οτι δογἱροῖρεο δίζυγι παλμῷ παιδοκόµων --- ἄγο- 

στῶν. --- «Ν. 288. Τιερεπά. διδυµ ητόκος Ῥτο διδυµατ. 

Γἱ0. 17”. 115. Ἐοτίαςςο ἆγνὸν ὕδωρ. Ύ. 281, Ῥοςί δι- 

χόμηνις οΟΙΠΠΙα Ῥοπεπάμπῃ. Ύ. 421. Ίιορο αὐτὰρ Ῥτο αὐτά. 

Ύ.. 428. ἀράσσων πιπίαπάτπι εταῖ ἵπ ἀφάσοων, παπα {ΟΥΠΠΒΙΙ 

Ν. Ἠαρει ΧΚΙΣ, 154. 

10. 7. 45. Τμερεπᾶ. ἐκυκλώ Ὁ η Ῥτο ἐκυκλώδη. Υ. 77. 
Ῥοδί αἴγλη «οπΙπΙαΙΙ9 Ίοεο Ῥαποίιπι ἵπ ΟΟΤΠΙΠ ῬΟΠΕΠάΠΙΗ, 

ΥΥ. 198, βᾳᾳ. Τιουα5 Ἠϊο χαπδροποπάμδ: ν. 158. 16Ο. 159. 

161. υῬί Ἱερεπάππα ν]ἀείαν πτερύγων διδύμων ἑτερόζυγι 
παλμῷ, εξ. ν. 148. ἨΝαπι ν. 161. ἀππαρίπεπι νο]απς αφιή]ας, 

ν. 159. νετρῖς ἅτε -- τέµνων Ἱπολποαίαπι, αμδο]ν{ξ: 4 πάς Ίπασο 

οµπι οκ Παΐηγα Ίρδα ἀεδαπιΐα ἳῖτ, 4ο φιιαίµογ ας ΦοΥΠΙΟ 6556 

πιο Ῥοΐϊεδῖ, ΆἈεφαπο νοτο ἵπ πιοπΙἩ 11ο απαίπογ αἶαε αρίας 

Γα5σεπί, απῖα ἅμο ἴἵαπίαπι ΑΠΙΡΗΙΣΡάΕΠαΟ οαρῖία, απο μας 

46 ι1]4ε εχραηςδαθ αἶαδ ἰαηπσεραπί. ΟΕ ΧΧΧΠΙ. 192. πΡί 

πτερύγων ἑτερόζυγι --- ὁλκῷ. -- Υ. 166. Ίμερο πάνλευκον, τί 
ΥΠ. 918. -- Ν. 100. ἔκυσε πια] εχοξΙΠΙ Ῥτο ἔλυσε. --- 

γ. ἀπι. δοτίῖρετε ἆεμεβαια ὄμμασιν ἁρπάξαντες ἀηδονίου πτε- 

ρὸν ὕπνου, ἄε 5οΠΙΠΟ ὀγερίδδίππο, γιά. Ῥε]] Απεσᾶά. Εντ. 

ποτ ρ. σάς. 1.8. ἀηδόνειος ὕπνος κ. τ. λ. οεἳ Ἠεβγομ. νου. 

ἀηδόνων (Ίερο ἀηδόνιον), ἐπὺ μὲν ὕπνου τὸ ἐλάχιστον, α ία 
Ῥαν εεῖ, Ἰπδεϊπῖαπι, ποοία ΟΒΠΟΠἴΕΠΙ, ΡΕΓΡΑΓΙΠΙ ἀ4ογπήγθ, 

710. 711. δι. Τιερεπά. ταχυφΏιμένης, αί ΧΙ. 257. ποα 

ταχυν φθιμ. Υ. 44. Όεις Νοπηῖ Ροδίπ]αραί ᾖ 9 άδι βάκτρῳ, 
εἰ ρεπ]ο απίε ν. 42, {. γεύοντι καρήνῳ. ΎΥ. 108. Ἱιερε διέ- 

τµαγεν Ῥτο διέτµαγον. Υ. 94ο. Ἠεοϊρ]επᾶα εταί ὀεγιῖσεῖπια 

Βεα]σεγῖ εππεπάαΠο Ἰ4ονίῃσιν; ποη Ἡ]λοάοπιαππί «4ἰγαίῃ- 

σι’: ἨΒΠΙ 1Π Αδ6δοΡΟ ΘΒεπιε]ο Ἰαναραίατ, ο{, 18Ο. 2129. 942. 

ἨΟΠ 1Π Άεραεο Πα]. Αἆ «ἄόγιος {αοις ΤΝ. 557. Υ. 37. 
ΧΗΠ. 1δι. 



ΧΙ Ῥρααδι Εβδ χο. 

Σ1ὸ. 2117. 75. εινα ἄξογα ῥαΐνω Ἱπζειεοραίίνε αοοὶ- 

Ριεηάα; εαπ]ίηχ ἀεϊπάε τεεροηξ]ο τοΓα{αη!ῖ». 1άοπι οο1ος, 

εαάσπι εἰγταοίαπτα ΧΙΙ. 11. 5ᾳᾳ. 

110. ΙΧ. 77. Τοδϊΐ ὀλλυμένοιο οοΠΊΠ]α εχςΙά1ξ, ποςεθδᾶ- 

τίυπα 1]]μά, πο απῖ5 κογίην Πειθέος 1απηραί. --- Ὑ. 176, Ὑε- 

για εἲ ΙΠΙεργΙΠΙ Ῥηίο: ἁρπάξας ὃ) ἑὰ τέκνα οἵο. ου γεγδα 

απίο νοχΣΙΠΙ 172. Ῥοδίίο, τί Πστιάϊς οαΐἴιι]ος Παβθεαπιας. Ύ. 

315. ᾽πύλλωμα «οχγῖσε “πόλ]ωνα. Υ. 279. δοπϊροπάμπι 
νἰάείαχ φειδοµέχαις πα)άμ]σι σοφῆς ἐπλήξατο {άφνης, πιᾶ- 
Ώτςδ οαδίαο εἲ 5ουτῖαε Ώαρλπες, Ἰπ Ἱάπγητη πιμίαίαε, ρυπί 

ἠαμγὲ /γοπᾶεδ, «4 π1ρῃςδ ΑΡρο]]ο Ἱεπῖίες οοτρας πας {ετῖξ, τα 

βοπΊπυπη Ἱπάμσαί. 

110. Χ. 94. Ῥο5ί δεδέξεται Ραπείαπι 1Π ϱΟΥΤΏΝ; 5εά ροςῖ 

ἀνάγκη «οΏπµπα Ῥοπεπόππι. Υ. 508. Ῥο5ί ἀείρειν εἵσηιπι 1π- 

{εγγοσα[ϊοπῖς 65596 ἀερεραί, εξ. 1. 428. 64. Ὑεγδςδ Ῥταεςθ- 

ἀεπς, οἳἵ ἴοΐμπι οΜΙΙ ΗΕΥΠΙΑΗΠΟ χε µσετε Πεετείῖ ία, πῖ μοῦτον 

ἵῃ κοῦρος πιμίατείας, Ῥηποίο 11 Ώπα Ῥοδίΐο, Ἠομ Ἱπορίε 58 

Μεορετεῖ. 

10. ΧΤ. 962. Ἑ εογταρία εἁ1ίῖ. Ιεείίοπο στεφάγοις στέ- 

φος εἶίοετε ἄερεραπι κεφαλῖῆς στέφος, τί Ἠαεο νουο. 5ε5ε εκεῖ- 

Ρίιπε ΧΧΧ. το. -- Ύ. 578. 1,ερεπάνπη διδυμόχρού πυρσῷ; 

πε ἆθ ταρσῷ 5ΕΥΙΠΟ «55 Ῥοδδεί, 4ΠογΗΠΙ ποφις ΠΙΕΠΗΡΥΟΣ ΤΙ 

ἀεεεῖρ[ϊο τεφιτεραίας, αἵ ΙΥ. 191. 

110. ΧΙ. 999. Τμεσε πολυγιάµπτοισιν ἑλίνοις, ποπ σελί- 
νοις, ο. ΧΥΙ. 218. ΚΥΠ. 565. -- ΎΥ. 568. Υο]αῖῖ, ραῖο, 

ὀξὺς ἔην τρυγάα κ. 
1110. ΧΙ1/. 908. Ί,εσο ἀπὸ Ῥτο ἀπό. Ὁ. 541. Ἐοτε. 

4ιῤύ Ἰ, ΠΟΠ Αιβύης. 

10. 'Χ{7”. 564. Ὅεις εἴπδ ροδίπ]αραί κεχητότι γείτονα 

μηρῷ. 
10. Χζ”. Τι ποῖα αᾱ ν. 66. ]. 5. 8ετῖρε χερσὶν ἄφειδο ύ- 

σῇσι, Ῥτο ἀφειδήσασι. 
110. Χ71. 45. κονκών: ορίίπια ]εοίῖο εᾱ. Ργ. ἴλαῦε, 

Κέρνη" α Εα]κεηβατρίο ομθομγαῖα. Ίίσαεα Αδίαεία Ῥα]ε]ιχ]- 

{πάϊπε 5πα ν]ποῖΙξ ΑΙΓΟΥαΠΗ, 4ππθε εἶτοα Όετπεη, υίά. ΧΧΧ. 



ΡπαΑ ΕΣΕΑ το, ΧΙΙΙ 

180. ΧΧΧΝΥΙ.6. ΧΧΧΥΙΠ. 387. οτἴίπγ. Τία Οετιε ἆθοιι 

δυ πα απιϊκ{, --- Ὑ. 3760. Ηίο 4ποφαο Εα]κεπβαχρίας Ίπε ἆο- 

οερῖῖ. Τιοοίῖο εᾱ. ϱῬν. κύμαζ ποπ ἵπ κόµᾳς πιπϊαπάα εταῖ, 5εὰ 

η κάμαξ, οΡΙῖπιο δοῄςα: πλεκτῷ βοτρυόεντι κάμαξ ἐβαρύνετο 
καρπῷ. Ὑοεαρπ]απα Παρεί Τεοπῖά. Τατ. ερῖρτ. 79. 1Τ1εγαο ἕ 

εἰ ξ Ῥετπιπίαίας 1π εᾱ. Ρτ. ΚΥΠ. 6. ΧΧΝνΙ. δι7. ΧΧΧΠΙ, 
δἀι. -- Υ. 978. Μαϊο εκοιδιπι ἑλικοφόρῳ Ῥτο ἑλιν ὀφόρῳ, 
πῖ τουίο εσι ΥΠ. 50. 

}1ὸ. ΧΣ. 177. Τιεβο πότε Ρτο ποτέ, εἰ ν. 180. Ὀρόν- 
τη Ῥτο Ὀρόντη. Υ. 577. Τιαομπαπι 6586 ἀμίετ ἐπαύσατο ο 

᾿Ινδὶς Ενυω, ῬΡαγαπαι παμΙ Ῥτοβαρί]ο νἰἀείαν. Ἐοτί, 5ογἵβει-- 

ἀππι νγδὶς Εν. ταῖ αἰία ηιπο ἴαοθαιπ. Υ. 69ο, Ἐκοιάϊ ἆς- 

Ῥεραί κυανέῳ -- λαῷ», αἲ γε] εκ ευβίροῖα νατείαίε ]εο[οπ]β 

με] στίαν. Ὠεϊἶπάο ππ]]α5 ἀπριίο, τεροπεΠὀΠΊη 556 ἑκὰς 

Ῥτο τηλόδεν: πππαίγαπα εεηδηῖ τεάἀεπάο τπῖσο Ιπίεπίις Ίρτα-- 

χ119 ΙΠίεγ ἆπο απαο Ιάεπι ἀἴοεραπί νοεαβι]α οτταν1{, 

110. ΧΙΧ. 968. Ῥτο διαξεύξας Ἱερο διαζεύτας. . 509. 

ΝΠΝΗΙ πμίο. Μοκ νετο, ν. 225. οαπι ἨεΓΠιαππαδ, Πϊπιϊ8 

ποϊ]οεί αἲ αιπάαεῖα πιθα ΔΡΠΟΥΤΟΠ6, σαἰῖ «ρεεῖοδε γεροπετεῖ 

µελιζομένου Κ4ιονύσῳ, ποια ομδεγνανΙξ, 6ΟΓΠΙΟΠΕΠΙ Ἰιϊο ΠΟΠ 6966 

4ε Βί]επο Ῥασολ, αἆ ἄπεπι Ῥοεία ν. 6ὅ2θ. ἄεπιαπα Ἰχαπδιί 

δεᾷ 4ο Μαιργα, 41, εἰδῖ νν. 515. 630. εἴ Ίρ5δο δΙΙεΠΠΦ νο- 

οαἵατ, ἴαπιοπ δεεπάαπι {αριι]απα οἳ {οίαπι Ἠπ]ιις Ἰοοῖ ο86ο- 

ποπιίαπα ἨΙΙ] «ΟΠΙΙΠΙΠΕ Ἠαβεραί οιπι Βαοσμο. ΎΆεφπε Ματ- 

δΥα5 μελιζόμενος 4{ιονύσῳ ἀῑοί ππιπο Ροΐεταί, πὶοί εἰ απῖς, 
ουπι οοπἰεπἀσετεί οἶπι Λρο]1πε, Ἰαμᾷς Βαοομίὶ οεεϊπεταῖ, 
Ῥταείετεα ρατἰ]οΙρίππα µελιζομένου, τνῖκ θα] αρίε αἆ ρεπῖῖ, 

Ζειληνοῦ ν. ὅ55. τε[ετοπάππα, Ἠϊο πιάε δῖο ροπί, ἀιχίμσοιι-- 

Ίαπι νιάοίατ. Πίαφπε, ηϊςὶ ἨΙαΡποΡρετε {411οΥ, γεγΏῖα Τ8ΠΙΟΠ 

εγαῖ, αἩοά ΦοιΊρδεγαπα, µελιζομένοιο νομῇῆος, τῖ ν. 220. ο. 

1. 44. 5ιᾳι]άεπι οετίππι εδ, Ίπ οχἰΓεηιδ νετδΙιῃ νοσβρι]ῖα 

ΝΟΏΠΗΠΙ 6αερε αεηῖδεῖπια Ἠαβοτο, ἨἘαοολῖ αιίεπι ποπιϊπᾶ, 

ΟΠΠ1 δεχοεη/1εβ 5Ίο οσσεγταπί, απῖς πητείησ, αΏεηίς εἰἶαπι 

Ἰοεῖς ραδδῖπι Ἠ]αία ο55ο, αἳ, οτιπι «4ιονύσου 6Ττογθ αρεχ[Ιβδίπιο 
Ἱεριίατ το 4χιλῆος ΧΧΠΙ. 335. οο]Ι. ΧΧΠ. 587. ααἲ 4υαίου 



χιν ΘΑ ΕΕΡΕΑ ττο, 

Ρτο ἐλαίου, Χ.Κ. 36. πἲ πιοκ νιἀεβίπιας, ΘΙπῖετ νυ]σα- 

Πδοίπιαπι ἀλ]αά ᾿Γγδὸς “Ὑδάσπης Ιπίάτιδαπα Ῥτο ᾿Γγδὸς ὁδίτης 

ΧΧΧΙΠ. 260. Αα αΏΡί. --  ἩΎΥ., 546, Ῥτο πολυγράµπτου 
Ίεσε πολυγν άµπτου., 

110. «ΧΧ. 92. Οοπιπιαίε {απίππα Ῥοςί µελάθρου Ῥοβῖΐο, 
ν. εε. Ἱερεπάππι πηκτίδος αὖ φψαύουσιν ἐν. µ. ν. πῬὶ ἀἆαν. 

ΡατΗεῖρ. φψαύουσιν αὖ ἔστι ν. 91. αποά Ῥτο ἔξεστι Ροβίίωπι, 

Ῥεπάεί. Ῥοδῖ φίκην αιίεπα ἵσπαπη ΙΠΤεγγοραπάϊ πιπῖα Ἰπ ρα- 

οἵμπι. --- Ὑ. 1οά. Βιερίσον ὤμοις ἀκαμάιοις λιπαρὴν κληΐϊδα 

φ. -- Ὑ. 596. αὐτῆς φο]ΙοΙίανϊ πο]αῖδδεπι; Ίάεπι σχ]µα νἷᾷε 

ΧΧΚΧΠ. ο4. ε5α. 

110. ΧΧ). 62. Ῥο5ί αὐχένα «οπιπια ἀε]επάαπι. Ῥατίϊοὶ- 

Ρίαπα, οπῖ αοοιιδαἰ1νῖ αμκο]α αὐχ. µέοον αἀάππίαχ, µιτρω- 

Φέντα, Τγεπτσιπα τεςρ]οῖζ. 

20. ΧΧ// 22. Ιπ ποία Ἠπῖο νετςπῖ φαρ]οεία νο]εβαπι 

ὀρτιτόμος, Δεΐΐνε, ἆςο δεπἰϊπείῖ5, «μας Ραπ]ο απίε εἰαπιητιπι 

Ῥιπρεβαπί, λος ν. 26. 5εχΊρετε ἀεβεραια γυθέντος ἐπ᾽ ἄκρε- 

µόνεσσιν ἐλαίου Ῥτο .ναίου, πΠῖ γΥεις. 8ες. αρετίε Ρροςίυ]αῖ. 

Οιοά ἴπ απγεαε αεἰαῖίς ἀεδοετιρίιοπίρις Πετί δ0]1εἳί, Παππέ 

οπιπῖα Ἰαοΐε, νίπο, Ίπε]]ε, ο]εο. -- Ἡ. 68. Τμερεπά. ἔτρεμε 

Ῥτο ἐτρεχε. -- Ῥο5ί ν. 111. πιά πΙμΙ] γιάείαχ ἆεεδδε; 5εᾶ 

εογἱρεπάπια εταί ἐφ᾽ Πημείων π {οτπιπ]α, ααποῖῖες ία οΓ8-- 

ΕΠοπῖ εαρΊεεία, τπί ΧΧΙΧ. ὅ6ι. -- Υ. 260δ. Ίπ εί, εξ 

σύρετο κυµατύεντι εἰο. αἴηιε Ίαεο ἀεπιππα Ιεοίῖο, εορι]α ςᾱ-- 

ΤεἩς, Ἱαειπαπι Ῥτοβαβί]επι τεἀάεβαί. Πεεερία επιεπάαίῖοπε 

σύρετο ὃ᾽ ὑδατ. αφἰετισοῖ ροπῖ ποπ ἀερεραπὶ. -- . 5δ.. 

Βοτῖρε 4 στεροπαῖον, πιαῖοτο 4 ΙΠΙΠο Ἠτετα. ἈΝιΙπῖσαπι τα 

απίο ν. 570. α]]ιάξ τατεας αἆ 1]. φ’. 14ο --- 204. Ίαπιγετε 

εἶεσαπς εδ: οὐχ ἕνα «{υκάοτα, καὶ πολὺν “4στεροπαῖον. 
110. ΧΧΙΙ. δο. Ἱμερε Ὀρόντην Ρτο Ὀρόντης, -- Υ. 188. 

Ῥτο αμειχάο ἔπλεον ἀεβεραπι ἔξεον -- ὅρμασιν, εξ. 159. 

190. ΧΧΙΥ. 111. ΧΧΥΙ. 206. 9085. ΧΧΥΠ. 188. 

110. Χ ΧΙ}. 809. Ῥτο Περίῳ δὲ Ίερο Περίους δὲ ἄτραπι-. 
τούς. Ὁ. 964. Ῥτο «4γλαῦῃ οοστῖρο ᾽4γλαίη, ἀε]εῖο ι ἀαῑῖν. 

δεᾷ “4θήνη αἱ εἶεραμς νἰάετῖ Ῥοΐεδί, ο{, Χὓ. 178. πεοςΒθᾶ- 

ο -” 



Ρα ο τα πιο χν 

ΣΙΠΠΙ ἴαπιοη ΠΙΙΠΙΠΙε εδί, πε(αο ἀεᾶτίι Εα]κεπῬατρῖας, Νεροίο, 

4πο εἰεσαπίῖ εΥΓοτε ἀΐα εκομδΙπι δἳί: ειΙἆεπι ΕΠΙΠΙ δογῖρ8ε- 

ταπη “4γλαζη καινῆ (ππιαίαε) ἄνάσσῃ, οιῖ Ιεοοπὶ ποϊι]α τε- 
5ροπάαί νετδαῖ δα)ρ]εοία. 

Φοᾷ Ἠασο Πάπο εα[Ποίαπ{! δαρογεδί, πί γοτριιπα 

ἀἴσαπι ἆς 15, απαθ ΙΠ Ἰαο εἀϊΙοπο ο οοΠδῖ]ο πΠοδίτο 

Ῥτασρίαπαάα δαρετδίπί.  Ἡοἱαπιοα Ἱααιο δοοππάιτη, 

Ῥτορεάϊεπι ἀῑνι]σαπάαπα, τεΠαπαπα οατιπ]πὶς (αταςοϊ 

Ρατίοπι οοππεί: Ιπ 4Ἡο οοπδΠ{πεπάο οἶδι πΙαῖοτεπι 

αἀάετε Ῥοίιῄδδεπα αρραγαίτιπι ογΙΠοαπα, πηθ]αΙ ἵαπιεπ 

εαππάοπι. τί ἵπ Νο]αππΙπο Ῥτίπιο, ΤΙΙΟΠΕΙΙ 6ΕΥΥᾶΤΟ, 

πς, οἱ αιὶά Ὠτπο 11 ΠΕΔΙΟ ΟΡΟΓΘ ΠΟΥΑΤΕΙΙ, δ81Πο 

οπιπῖ τ]ίαίο δι ἀῑδδιπη]]]5 Πετοί οεάϊΠο, τεὶεοῖ5 

ςιιο].1ῑς οπηπή ντι αἆ αρογίογοπι οοπηπιοπίατίαπηα. Ότ-- 

τις οοπηπιοπίατΙ, Ππάσπι ἆαοριας Ψοἰαπιϊπίρας αΏςο]-- 

γεπάΙ, Ἠαοο οτί ταίιο» τί 1Π Ῥγασιηίδδα ἀδεετίαοπθ 

4ε Ἀοππο, οἶπς αεἰαίε, ΙηπβαοπΙο εἰ δοπΙρίδ., ἆε σαχ-- 

πηΙΠΙ5 ΠοςίτΙ παϊιτα, ηοχα εἰ {οπ8ῤιιδ, ἆε 8εΓΠΙΟΠΙ5 

οἳ τιείτγισαο αγ ἵνα γῆς 5ἶνο υιτίαπρας, ἀεπίααο, 

οο]]οσοῖς 15 οπηπίραςδ, αιπιαο βαοπιαἰ 1π πάπα ]οοια 

αΏίτ5 εοπΠοϊ Ῥο55ο γιάεαπίτῃτ, απαπι οεπΒες τορείῖ, 

ΙΠΡΤΙΠΙΙ5 οπάο οΟΠΙΠΙΠΠΟΙΙ αΠαααπα 1Π ογΙδί ΤΑΠΟΠΟΙΠ. 

ερεοείεπῖ, τί ἆο τιδαι, αιπαπἰαίο οἱ Ῥοδίήοπο 4ΠΟΓΙΤΙ-- 

ἆαπι νοσοαρι]οταπα, ἆε ἸΙαοιπῖς αἱ Πηχαίοπίρας, ἆε 

οογγυρίε]1ς αι ριιδάαπα 5οἱεπηπίρι5, οἱ αιιαο 5πί Πιι-- 

ΠΠΦΙΟΚΙ., Ῥτίπιαπη Ῥτοντίεν ἀιδριιίείας, δριεοία αΙπι1], 

ᾳπαε ἆο Ἀοππϊ Οοάοῖρις, εἀιΙοπίραδ, οιηπίᾳιε οτῖ-- 

Ώσο αρραταίι δαρρ]οπάα γιάεαπίαγ, παγγαοπε 8ἱ10-- 

οιποία; ἀεϊπάε ὙεΓο ΟΔΥΠΙΟΠ 1ΡδΙΠΙ ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΕΓΙΙ5 

Ῥεγρείιϊς αῖα Ῥετίταοίείατ, υί, 1Π πδαπι γοσβς οτ]-- 



χπγ1 Ῥδα στα ττοί 

μοῖδ, απἰδας πα οοπΏριῖ, 5αδιάςδ, Ιεομοπῖς γετίία» 

οβίεπάα {ασ ΦΕΓΠΙΟΠΙ5 απιί {πππογ απὶ ε]εσαπίία εκρ]α- 

πεΐασ, ἀαπίααιο ἀ]λσεπίεν Ἱπαπϊγαίατ 1π 1ρδαπι Ἠαπο 

τοτιπα αεἳ {αρα]αταπι, απαπι δἳδί Ῥοδία ἀεσαπίαπάαπα 

φιιπιδέ, πα] Π{ατίαπα πηο]οπῃ. Έποπι ορετὶί Ππροπεπί 

οἹασπιοςΙ 1πάϊΙοςς, αιά Ιεοίοταπι οτιζΠίογπα πΠεοθδδί-- 

ἰαρας ααιιο πιοάο 5αἡδίαοστο Ῥο55ο γιάεαΠίτΙΓ. 

Οαείεγαπα 5ἱ απά δπί, απ πε 5εγο, εἰ Υοἶι-- 

π]Ιπα Ίου ΡΤΙΠΙΟ «Ιγοπά] 1ά1Π ὧι οοορίο, Ἠαςο Ῥτγας-- 

Γαία ε5δε τηϊγεπίασ, αποά 11γο 5πο [εοετΙΠίέ, 5οϊαηί 

ΠΠ, Ἴοηπρο, «απο Ῥ]αοάππι Ῥ]σεας Πππιεη α ρ]ασία] 

ἹΝουνα ἀῑδίαί, 1Πποτα, 8ετο αἆ πιο Ῥεγγοπίδδε, αιοά 

εἀϊίιιας Πο]ιῖδδα Ύεγο πιο Ῥτίις Ῥτασίατί, απαΠ ἵπι-- 

Ῥτεδσα {ασιάγο α]ίεπι οσο Ῥετ]αςίγαδδεπι. 

Θοτίροραπι "Ῥείτοροί, Ίπεηδο ΊἈΟΥΕΠΙΡΙΠΙ απηί 

1819. 
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νποΝννο 

Μ 1 ο Να δι ιά Κ μὲ Ν 

2. 

ο / ῃ Δ ’ , , 

ἸΠοῦσα, πάλιν πολέμιζε σοφὺν µόθδον ἔμφρονι Φύρσῳ: 
3” Ι ΄ ο, αν { αρ / 

οὕπω γὰρ γόχυ δοῖλον υποκλίνων ἀΔιονύσῳ, 
/ ς Γ.. χ/ ” 

φύλοπιν ἑπταέτηρον ᾿Γωΐος εὔνασεν «4θης᾽ 

ἀλλὰ ὁρακοντείοιο τεῦ ηπότες άκρα γενείου, 
Ε] [ή » αλ / 

6 Ίνδφης π/ατάγοιο πάλιν κλάζουσι νεοσσοί, 

Λακχείου πολέμοιο προµάντιες. οὐ μὲν ἀείσω 
ε εν. } 0 «/ λ α/ Ώ / 

πρώτους ἓξ λυκάβανιας, ὅτε στρατὸς ἐγδοδι πυργων 
3 η.) ΄ ΄ Δ ς , 

7νδὺς ἔην' τελέσας δὲ τύπον µιμηλὸν Ὅμηρου, 
ε/ ς ’ ΄ / ο ε ΄ δὲ 

ὕστατον ὑμνήσω πολέμων ἔτος" ἑβδομάτης δὲ 
ς , Ξπβκῖ ο υ 4 10Ο ὑσμίνην ἰσάριῦμον ἐμῆς στρουθοῖο χαράξω" 

Π . 5 2 , ς/ ψ .) η) 

Θηβη ὃ) ἑπταπύ]ῳ κεράσω µέλος, ὃττι καὶ αὐτὴ 

ἄμφ ἐμὲ ῥακχευὺεἴ εριτρέχει' οἷα δὲ νύμ . -ᾱμφ ἐμὲ ῥακχευθεῖσα περιτρέχει μφη 
Ν ς ’ , ς / 

μαξὸν ἑὸν γύμνωσε κατηφέος ὑψόῦθι πέπλου, 
’ σω ΄ 

µνησαµένη Πενθῆος' ἐποτρύνων δέ µε µέλπειν, 

ᾱμονασσκος «αοντ---ο----------------- 

ας πτολέμιζε να]σο. 

Υ. 5. ἑώία εὔν. θὰ. ϱτ. απιειᾶ. Τα]. 
ον. δι Ἰνδώης ---- πἄλιν κλάζουσα εἆ. ϱὲ. Ῥοφίθιπυπα οοσγοκἰ! 

Έα]. νι θὰ. αἰι. 

γ. 0. πτολέµοιο οὐ]τῖ. 
γ. ϱ. πτολέμων οἡ. ϱτ. πολέμων εᾱ. αι αἲ {οχι φεγὶρσεσαῖ Γα]κ. 

Ἠτοκ {. εοτρεμάμνα ἑβδομότην. 
., 

Α 9 



ΝΟΝΝΟΥ 

15 πενθαλέην ἕο χεῖρα γέρων ὤρεξε Κιθαιρών, 
5ο / Δ , 3 ’ αλ ; 

το αἰδόμενος, μὴ λέκτρον ἀθέσμιον., ηΠὲ ῥοήσω 
[ὸ ή - ΄ ; 

πατροφὀγον πύὀσιν υία παρευγαζογτα τεμούση. 
΄ ρίο ιά ’ ”, σω 

᾿4ονίης ἀἴω κιθάρης κτύπον" εἴπατε, ἸΗοῦσαν, - 
« 

, ’ ΄ 1/ ῶ ’ «κ - 

τίς πάλιν ᾽4μφίων λίΦον ἄπνουν εἰς δρύµον ἕλκει; 
-- / ΄ 3 ’ [ή ΄ 

90 οἶδα, πὀῦεν κτύπος οὗτος: ἀειδομένη τάχα Θήβη 
; ; , [ή ο) ΄ 

ΣΙινδαρέης φόρµιγγος ἐπέπτυπε «ἄωριος Ίχω. 

"Αλλα πάλιν κτείνωιεν Ερυῦραίων γένος Ινδῶὼν: 
1/ χ ; / ς ... 3; ῶ/ 

ούποτε γὰρ μύθον ἄλλον ὁμοίον ἔδρακεν αἰών, 

᾿Ἠφου πρὸ µόδοιο, καὶ οὗ μετὰ φύλοπιν ᾿Ινδῶν “, 

95 ἄλλην ὀψιτέλεστον ἰσόῤῥοπον εἴδεν Ενυώ" 

οὐδὲ τόσος στρατὸς ηλῦεν ἐς 1λιων, οὗ στόλος ἀγδρῶν 
αλ. / ΄ ο τν 

τηλίκος: ἀλλὰ φέοισι καὶ ἀργεγόχοισιν ἐρίζων, 
.) ῤ « ω 9 ’ ΄ 

εὔκαματους ἱδρῶτας ἄγαστήσω «4ιογύσου, 
/ ευ ’ / [ή α/ ιά 

40ιγΩΥ ΤΠ ΤΟΡΕΤΥ τεπέων ἄιος, οφοα γο1/σο, 

, [ή ν ρω , 3 ΄ 

3ο τίς πάμε τοῖον ἄγῶνα, τίς εἴκελος ἔπλετο Βάμχου. 

ο ΤΙερσεὺς μὲν ταχύγουνος, ἐύπτερον ἴχνος ἑλίσσων, 

ἀγχινεφῆ δρόμον εἴχεν, ἐν Πέρι πεζὸς ὁδίτης, 
3 Δ ή / Δ ΄ 3 Δ / 

εἶ ἐτεὸν πεπόὀτητο. τί δὲ πλέον, εἴ σφυρὰ πάλλων, 

ξείνην 
3 ων μ] ’ ... 48 ο εἰρεσίην ἀθεμωδει φήχετο ταρσῷ, 

7 / 1”. ” 

35 εὖτε βαθυιομέγης παλάμης Ληΐστορι καρπῷ 
.. 

Φορμίδος ἀγρύπνοιο λαβὼν ὀφὑαλμὸν ἀλήτην, 

ν. 20. ἀειδομένης --- Θήβής εὐΗῖ, ἆπαε Ρτορίος γεν Ρροίαίς- 
: τ | 

φεί, [οτήια ἀαι. Ῥίαν. ἵπ σς, α ΝΟΜΠΟ ποια αδαγραίαν, 

Υ. 33. ἐρυθραίνων εἰ. Ῥτ. επιεμά. Ρας, 

ν. 24. Ἰώου νυ]ςδο. 

γ. 26. οὐ δὲ γαἰδο. εἳ ἐς Ίλιον. οὐ στόλος Ινδών. 

ν. 5ο. ἵκελος εὐτῖ. ν 

γ. 59. ὅττι βαῦθυν. εα1. 8ἱμς 56ηδι. Ἐπάεπι ειχασίαχα νερο 

ΣΩπι θδί Ὑν. ῥο. 194. 196. 3 

Υ. 50, Φορκύδος εᾱ. αἲ. εκ αποϊοταϊο Ταἰξ. αἱ ἵπ δεεαπά(8 

αυτί Ῥτκείετεα Λα ών Ῥτοβοξωίτ. ΒΗεοιατίς Ἡν γ. ΧΧΝΤΙ. 16. 



μα οι 

4ΙΟΝΥΣΙΑΚΩΟΝ Κπ. ΧΧΥ: 5 
εἩ - , / ε/ ο . 

ἄψοφον ἄκροπόρων πεφυλαγμένος ἅλμα πεδίλων, 
/ οσο γ/ ΄ 

ὀγμὸν ἐγιδνήεντα, μιῆς ἤμησε Μεδούσης, 

ἧς ἔτι πυµμαίνουσα γυναῖς ἐφλίβετο γαστήρ, 

1Πήγασον ὠδίνουσα», παὺὶ ἔγκυον αὐχένα νύμφης 

Τοαργόνας Εἰλείθυια μµογοςτόπος ἐθρισεν ἅρπη, 

αὐγένος ἱπποτόποιο Βαλύσιον' ἀπτολέμου δὲ 

ΤΙερσεὺς ὠκυπέδιλος ἐκούφισε σύμβολα νίκης 
σα, ’ ” ιά Τι. ” 

ἄπνοα, ΙΓ οργείης ὀφιώδεα λήϊα χαίτης, 

αἱμαλέη ῥαθάμιγγι κατάῤῥυτα λείψανα κόρσης, 

ἡμιτελὲς σύριγµα νερτμήτων ἀπὸ λαιμῶν 
Ε) / 

λεπτὺν ἀποτρύζοντα, καὶ. οὗ στίχεν ἄρσενυ γάρµη" 

οὗ τότε χερσαίης ἐνοπῆς κτύπος". οὐδ' ἐνὺ πόντῳ 

1]ερσέὲ µαρναμένῳ πολεμήϊα λαίφεα νηῶν 
9 4 πα. ρ 3/ ρ-Ἡ το Ἡ ἐγρεμόθοις ἀνέιοισιν, ρης κολπώσατο ναύτης: 

, ν ῥ ; , 
ὁὐ φονίη ῥαθάμιγγι «Ίίῤυς φοινίσαετο Ἀηρεύς, 

3 α , «/ 2 οὗ φέκυν αὐτοκυλιστον ἐδέξατο Λοίγιον ὕδωρ: 

ἀλλὰ δρακοντεί έων μὸν ἐθεί  ὀρακοντείης τροµεων σνοι}μ }ειρΊς, 
οω , / 3 ΄ 45 ὦ Σ9Φειοῦς µαινοµένης πτερόεις ἐλελίζετο Περσεύς 

ή οἱ ’ παὺ κυνέην ᾿4ΐδαο φέρων καὶ ΠΠαλλάδος ἅρπην, 
λ λ ς { 3/ λ σω ρω 

»αὺ πτερον Γομαωχος ἔχων καὶ Ζἢνα τοκηα, 

ὠκυτέρῳ φύξηλις ἀνηώρητο πεδίλῳ, 

ν. 57. πεφυλαγμένον εἡ. ϱγ. ο μιᾶ) Ρας, 
ν. 4ο. πηγὸε ὦδ. οὐ. αἱ 4μ. αμαϊαος Οοᾶᾱ, δοτίρέιη νάενα 

Ὀτοναονίτις, τος ἃς ἠμοριήεἶιο εοτγίσευς. θεά γεταια υ]άῑί ας. 

οιδὶ γοὶ πηγὰε εκρ]]οανὶ Ρο5δ6 Ριϊαχεί. Ἐθ8 οδί βΡροτιἰδδίπια, οἳ 

ΧΧΧΙ. το. 45. 

γ. 49. σύμβολα νύμφης ϱ Υ. 4ο. οτί. 
ν. 47. ἢΜαἰϊς {. ἔτι τρύζοντα. 

γ. 65. αὐτοκίλιστον οἆ. ϱ. 
γ. 4. σ6ενους οᾱ. Ρε. οσοι. Εας, 

Υ. ὅτι φυξήλυς ἀνηώρητο ιεὰ, ϱὲ. άπογαπα Ῥτήμο ἵπ ο, α. ἃ 
Ἐα]]ς, οπλο. 



6ο 

υ 

ΝΟΝΝΟΥ 

Ἐὐρυάλης μύκημα καὶ οὗ σάλπιγγος ἀκούων, 

συλήσας 4ιβύης ὀλίγον σπέος" οὗ στρατὸν ἀγδρῶν 

ἔκτανεν, οὗ φλογόεντι πόλιν τεφρώσατο δαλῷ. 

αλλ’ οὗ τοῖος ἔην Βρομίου µόθος' οὐ ποσὶν ἔρπων 

Ῥάκχος ἐθωρήχθη, δολόεις πρόκος" οὐδὲ λοχήσας 

φρουρὸν ἀκοιμήτοιο µετήλυδα κύκλον ὀπωπῆς 

Φορκίδος, ἀλλοπρόςαλλον ἀμειβομένης πτερὸν Ύπνου, 

65 ἤνυσε Ὅῆλυν ἄεθλον ἀδωρήκτοιο ΜΠεδούσης" 

ἀλλὰ διατµήγων δήιων στίχα δίζυγι νίκη 

χερσαίου πολέμοιο καὶ ὑγροπόροιο κυδοιμοῦ, 
φ ” Ὕ. ή ο. λύδρῳ γαῖαν ἔδευσε, καὶ αἵματι κἵμα κεράσσας, 

.”. , ή ’ 

Ἰηρεῖδας φοίνιξεν ἐρευθιόωντι ῥεέθοῳ, 

79 κτείνων βάρβαρα φῦλα" πολὺς δὲ ἐπὶ µητέρι Γαίη 

75 

ὑψιλόφων ἀκάρηνος ἐτυμβεύθη στάχυ: ᾿Τιδῶν” 

πολλυὺ ὃ᾽ ἓν πελάγεσσιν ὀλωλότες ὀξεῖ Θύρσῳ, 

αὐιύματοι πλωτῆρες ἐπορθμεύοντο «Δαλάσση, 

᾿Γνδῶν γεκρὸς Όμιλος: ἀπικήτῳ δὲ .{ναίῳ 

ὕδασιν αἰγμάζοιτος ἐγερσιμόθου ποταμοῖο 

ἄφρεα κυµατόεντα παρέρχοµαι, ὑππότε πεύκη 

Ῥακχιὰς αἰθαλόεσσα κατέφλεγε βάρβαρον ὕδωρ 

αυδαλέῳ σπιν θῆρι, καὶ ἔζεε κύματι Φερμῶῷ, 
ο] .. ς κ ; 

καπγὸν ἀναῤλύζων ποταμήϊον ὑγρὸς “Ὑδάσπης. 
ο πµπβϱὐᾷϱὕυ-- 

ν. 6ο. τεφρώσατο δαναης οᾱ, Ῥτ. επιμ. Ἐαΐῑς. 
γ. 62. ἀκιμήτοιο εἰ. ϱγ. αἲΏ οοἆ. Ἐαῑκ. επιεπά. 

ν. 64. φορκῖδοε εὰ. ϱν. Φορκύδος αἷι. εκ ειπεπά. ας. 
γ. 06. ὃδγων στίχα εᾱ. ϱν. δηῖων εᾱ. 3, οκ οομ]. Εαῑ. 

γ. 67. πτολέµοιο νπ]σο. 

ν. 7ο, ἐπὶ µητέρε δεί οᾱ. Ρε. επιιά, τεοίο Ἐαϊκ. Όρροδίίο 

ουΠῃ νν. 73. 8. εἶατο ἀερεραί εκρτϊπ. Εί πο ἐπέ ἐπ ὑπό τααίθβ, 
ϱΓ. ν, 72. ἐν πελ. 

γ. 7ο. αιχµάζοντες εἰ. Ῥγ. οπιεμᾶ, Εαἶκ. 

ν. 7ο. ὑγρὸν νυ]ρο. ΑἨ ἀεθιί Ἴνδὺς Ὑδάσπης, τἵ ἵω της 
81 ]οοίθῇ 



βο΄ 

100 

' Ι - 

4ΙΟΝΥΣΙΑΚΙΩΝ ΚΕ. ΧΧΥ. . 
η / τό ο ε.α, 1) ψ 4λλ᾽ ἑἐρέεις, ὅτι κῆτος ἀλίτροφον ἔκτανο ΤΠερσεύς' ---- 

ὕμματι Γοργείῳ πετρὠσατο Θῆοα «Δαλάσσης. --- 

τί πλέον, εἰ φονύης δεδοκηµένος ὄμμα ἸΜεδούσης, 
ῃ ’ / εν ; 

ἀνδρομέων µελέων ἑτερότροπον εἶδος ἀμείψας, 

εἰς λίθον αὐτοτέλεστον ἐμορφώθη Πολυδέκτης ; 
/ ιά [ή υ) ΄ ιό 

Ἠάκχου ὃ᾽ ᾿Ινδοψόνου βθιαρὸς πὀνος οὗ µία Γοργώ, 
ν , .] ΄ τα, , οὗ λίθος ἠερόφοιτος ἁλίκτυπος, 3 Πολυδέκτης 

Ε) λ , [ή ὼ/ ’ / 

ἄλλὰ δρακοντοκόµων καλάµην ἤμησε ἴ ᾠάντων 
’ Ε] ΄ .] ’ ς ; Νο 

Ῥάκγος ἄριστεύων ὀλίγῳ ῥηξήνορι ὃ ύρσῳ, 

ὑππότε ΠΠοβφυρίωνι µαγήµμονα κισσὺν ἰάλλων, 

᾿Εγκέλαδον στυφέλιξε, καὶ ἤλασεν “ἄλκυονῆα, 
3 / ; ων / λ / αἰχμάζων πετάλοισιν: ὀϊστεύοντο δὲ «Φύρσον, 

[ή 3 οο Ε) ω 3 / 

γηγενέων ὀλετῆρες, ἀοσσητῆρες Ὄλυμπου, 
χ ΄ «/ ε/ Ἡ δν , 

χερσὶ διηκοσίησιν ἕλιξ Ότε λαὺς ἀρούρης, 
/ ϱ) / 3/ / / Φλίῤων ἀστερύεσσαν ἴτυν πολυδειράδι κόρση, 

λεπιαλέων γόνυ κάµψεν ὑκοντιστῆρι κορύµβων , 

ἐγχεῖ κισσήεντι' καὶ οὗ πυρύεντι κεραυνῷ 

τηλίκας ἐσμὸς ἔπιπτεν, ὅσος ῥηξήνορι Φύρσῳ. 
9 λ , , 9 Ε] , λ 3 ε 

ἀλλὰ, φίλοι, κρίνωµεν' ἓν ἀντολίη μὲν ἀρούρῃ 
3 { οω η 

Ἰνδοφόγους ἱδρῶτας ὀπιπεύων Δ4ιονύσου, 
3 ’ / λ ω Ἠέλιος Φάμβησεν: ὑπὲρ δυτικοῖο δὲ κόλπου 

ἑσπερίη ΤΠερσῆα τανύπτερον εἴδε Σελήνη, 

ν. 84. οἱ 86. ΠΠολυδεύκης εᾱ. αἷι. πθδοίο, πάς. Φεᾶ (άθ[ίίει 

ἀεάοετιέ Παβία. εἲ ἠπίεχργε (α]]. Ῥ. 507. Ὑεγαια ΠΟΙΟΣ τθβῖτ 

ΧΙΝΠ. 564. | 
ν. 85. βρισροῦ οὐ. ΟὈοχνοκίτ οἴίαπι Ἠ]μοᾶοπιαμαις. 

ν. 95. Λεπταλέῳ γ. κ. ἀποντιστῆρα κορύμβῳ εὰ. ῥτ- ἆκοντιστηρε 
ἀεάίε Εαῑῑς. ἵν οὐ. αἲῖ, λεπταλέων Υγ. κ. ἀκοντιστῆρι κορύμβων 

Ἐλποάοπιανας. 

Υ. 97. ὅσον εαἰίε. 

γ. 00. ὀπιππεύων ο. Ρτ. 
γ. 101. ἑσπερίη περαῖα θὰ, ϱν. Ἑσπερίη τε περαία εᾱ. 5. δπ 1η[ο: 

Ἠεὶ «οἈ]θοι. Εαὶκ. εομια νεταλα 1θοῖ. ἠπυθηθευ! Οαπ1. οἳ Βλοάοιη. 
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8 ΝΟΝΝΟΣΤ 3 

Δ .) ιά ’ "ο Ὃω 
βαιὸν ἀεθλεύσαντα πόνου γαμμώνυχυ γαλκῷ : 

Φαὶ Φαέῦω» σον εὖχος ὑπέρτερον ἔλλαχε Ἰήήνης, 
/ ο κ αν .) ’ 4 σε, . τοσα εγω Περσῆος ἀρείονα Βάχχον ἐγίψω. 

) - , , , [3 ’ -ο 

τοῦ ναγος ἀμφοτέρων πέλε μάρτυρος, ὁππότε μισσῷ 
’ / , σ/’ 

αἲ φογίῳ φάρθηκι Ἰάυκηχίδες ηρισαν αἰχμαὶ 
-- ’ να τε ΄ 

χαλκοβαρεῖς: Σατύρων δὲ φιλεύῖον 4ρεα φεύγω», - 
’ , ν ., ιή 

«)υρσοφόρῳ Βφρομίῳ. δρεπατηφόρος εἰκαῦε /Ιερσεύς, 
η κά ον 1) { α μ ΄ 

καὶ δόρυ Φοῦμον ἔπεμπε, µαγήµονος ἀγτὶ «4{υαίου 
ὼ Ν α᾿ , » , ] κιν 110 οὐτιδανὴν ἀσίδηρον ἀκοντίζων 4ριάδνην. 

.’ .. / / .4 οὐκ ἄγαμαι ΓΠερσηα, µίαν κτείναντα γυναῖκα, 
«, ’ η , 3 4 

εἵμασι γυμφιδίοισιν ἔτι πγείουσαν ἐρώτων. 

4 ΕΙ δὲ 4ιὸς γουσέων. μεγαλέξεται εὔνεκα λέπτρων’ --- 

οὔ Ἀανάηη) ἐκύμισσεν ἐς οὐρανὸν υέτιος Ζεύς, 

115 κυδαίνων γαµίης φιλοπάρθενον ὄμβρον ἐέρσης 
ο ο , 2 , 3 , 

βαιης κλεψιγάµου: Σεμέμη ὃδ᾽ ἐπέβαινεν Ὀλύμπου, 
λ μῶ η ’ σω / 

συν 41ἱἴ, σὺν µαλάμεσσι μιῆς ιμαύουσα τραπέζης, 
ς /.. ΄ πῃ , [ή 

το υἱέέ ῥοτρυθεντι παρεζοµένη 4ιογύσῳ. 
Ε) , Γ ΄ ς [ή 

οὐ «ανάη λίγεν ο-κον Ὀλύμπιον" ὑγοοπόρου δὲ 
τά . ..- 1 3 / «190 Λαργακος ἐγδον. ἑοῦσα , «4ιὸς ναυτίλλετο γυµφη, 

ς ᾽ ς , αι, 2 ; 

μεμφομένη ζυγίων ἀπατήλιον ὀμβρον Έρωτων, 
”/ ”, α; , μὃ, 

ἄστατον ὄλβον ἔχοντα μιυνγθαδίου φιφετοῖο, 
το υπ , , ε/ / κων Ἡ Γ Οἶδα μὲν ᾿4νδρομέδην, ὅτι φαίνεται ἐντὸς Ολύμπου, 

3 ἀ ΄; , 

: ἀλλὰ πάλιν µογέει καὶ ἐν αἲν έρι" καὶ τάχα δειλὴ 
; κα. κ -- / ’ σω 

120 πολλάκε τοῖον ἔλεξεν ἔπος γεμεσημονι φωγῃ ) 
’ .. ο ΄ 3 , ΄ 

ι Τί πλέον, εἴ µε κόμισσας ἐς αἰθέρα, νύµφιε ΠΠερσεῦ 
Ἡ Ξ « ; - 3 / 3 Π Ἡ 

καλὸν ἐμοὶ πὀρες ἔδγιον Ὀλύμπιον' ἀστερύεν γὰρ 

.. 

». 100, ἔλλαχε μήρη: νο] ἠΓήρης ο4ητ. πιθοπη 0α11, οἱ Ἐλοβοπι, 
γ. 100. βάκχος ὄμφοτ. 64. ϱτ. Ἠάμχος δ᾽ αμφ. οὐ. 2. ϱ οομ]εοῖ, 

ΤαἩς, ααὶ ιν ουσ] εεσα(15 νεταµι νίαι. 

γ. 1090. ἄντα «ἀναίον οὐλιῖ. πεσ]εοῖα νά ορρος11οπῖς, 

γ. 133, Εοχὶ, ἀεθ ραυ]ο Ιπεἰμ5 ἄστ. ὄλβον ἔχουσα µ. 8. 
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4ΙΟΝΥΣΙ4ΚΩΝ ΚΓ. ΧΧΥ. β 
.ω ’ Α/ 

κὔτος ἔτι κλονέευ µε καὶ ἐνθάδε, καὶ τέον ἄλλον, 
Ε) ; ’ . λ .. ἀ , «/ . 

ἀντίτυπον προτέροιο, μετὰ γῶονα καὶ φόβον ἄλμης, 
α/ 3 η ε! 

εἰσέτι δεσμὸν ἔχω καὶ ἐν ἄστρασιν' οὐ σέθεν ἅρπμµμη 
3 , ΄ ’ ν 3 λ 3 ιά 

οὐρανίη µε σήάωσε". µάτην δέ µοι ἐντὸς Ὀλύμπου 

µείλιγον ἀστραίης ἀμαρύσσεται ὀµµα ἸΠεδούσης 

αᾖτος ἔτι κλονέει µε, καὶ οὐ πτερὰ κοὔφα τιταίνεις: 

µήτηρ ὄχνυμένη µε βιάζεται, Όττι καὶ αὐτὴ 

δειλὴ «Δασοιέπεια δι αἰθέρος εἰς ἅλα δύνει, 

Ἱηρείδας τροµέουσα, καὶ ὀλβίζει δρύµον ἄρατου, 

ἄβροχον «Ὀκεανοῖο, καὺ οὗ ψαύοντα αλάσσης" 

καὶ φόβον νδρομέδης δρόων, καὶ κῆτος Ολύμπου, 

γηραλέος μετὰ γαῖαν ὀδῥόρῃ ἐνθάδε Κηφεύς. ' 

ΤΓοῖον΄ ἔπος βαρύδεσµος ἆ ᾽ἀνίαχε πολλάκι νύμφη; 

Ἡερσέα κικλήσκουσα, καὶ οὐ χραίσµησεν ἀκοίτης. 

Τὲ δὲ καὶ ᾿ἀνδρομέδης ἐπαγάλλεταν ἄστφασι Περσεύς ! 

δόχµιον ὄμμα τίταινε ὃν αἰθέρος, ᾗχι φαείνευ νά 

αἴγλήεις Οψιοῦγος, ὄφιν δινωτὸν ἀείρων, 

καὺ στέφανον περίκυκλον ἐεαθρήσεις ᾿ 4ριάδνης, 

σύνδραμον ᾿Εελίοιο, συαντέλλοντα Σελήνη, 

ἵμερον ἀγγέλλοντα φιλοστεφάνου «4{ιονύσου. κα 

ΣΟῖδα µοθον Μίνωος, ὃν ὤπλισε δῆλυς Ενυώς 
ο δν 

κεστὸν ἐλαφρίζουσα καὶ οὐ τελαμῶνα βοείης, . 

ὑππότε Κύποις ἔην κορυθαίολος, ὁ ὑππότε Πειθὼ 

χάλκεὂν ἔγχος ἔπαλλε:, “καὶ ἔπλετο Παλλὰς θήνη, 

µαρναμένῳ ΛΙύνωϊ συνέµπορος" ἔν δὲ κυδοιμοῖς 

ἀπτολέμων τόξευε γαμοστόλος ἐσμὸς Ερώτων, 

καὶ Ι[όθος ἱμερόεις πολιπὀρθιος" ἡγίκα λαῷ 

αυ ἑ-------- 

Ν. 109. καὶ οὗ πτ. Ἱ. 6, πεφιε ἕω αζροίας ὑπ αὐπιζέωπι, οἳ, 141: 
ν. 198. -νδρομέδου ὁρ. ο. ρε. δια. Εαϊῑς. 
γ. 1485. ὃν ὤπασε εάϊει. 
ν. 194, ᾿πτολιπόρθιος οτι. 
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ΝΟΝΝΟΥ 

Νισαίῳ ΙΜεγαρῆϊ Κυδωγνιὰς ἔβρεμε σἀάλπιγξ" 
5 / » Λ ’ εὖτε Φόβον καὺ «4εἴμον ἰδὼν συγάεῦλον Ερώτων, 

” 3» ΄ 3 ὃς / 3/ 

ἴχνεσιν αἰδοιιένοισιν ἐχάζετο χάλκεος  4ρης, 

ἀσπίδα κουφίζουσαν ὀπιπεύων ᾿ 4φροδίτην, 
π Π / 3ο .ω 

καὶ Ποθον αἰχμάζονια: καὶ εὐθώρηκι μαγητῆ 
ς ΄ 3 -φ ” .α, , 

ἁβροχίτων ἐτέλεσσεν Ἔρως καλλίτριχα γίκην" 

Σκύλλα γὰρ ὑπνώοντος ἀκερσεκύ οκῆ Ἶλα 7ὰρ ὑπνωοντος ἀκερσεκύμοιο τοκῆος 
ϱ/ [ὁ Ε / [ή σ 7 

ἤλικα πορφυρέης ἀπεκείρατο βότρυν ἐδείρης, 
ά / ρω ς ω ; 

καὶ πόλιν ἔπραῦε πᾶσαν ἑνὺ τμητῆρι σιδήρῳ 
΄ Ἀ δι 

βόστρυγχον ἀμήσασα πολισσούχοιο καρήτου. 

Μίνως μὲν πτολίπορθος ἑῷ ποτὲ κάλλεὶ γυμνῷ 
ς ΄ / ο λ 3 / / 
ὑσμίνης τέλος εὗρε, καὶ οὐ νίκησε σιδήρῳ, 
Ε) λ ε 7 ) Ἆ α 
ἀλλὰ ποῦῳ καὶ ἔρωτι' κορυσσομένου δὲ «4ναίου, 

οὐ Πόθος ἐπρήῦνεν ἀκοντοφόρων μόθον ᾿Γνδῶν, 
- / 

οὐ ΤΠαφίη κεκόρυστο, συναιχμόζουσα «{ναίῳ, 
/ Γ ’ ’ ὦ , 

κάλλεὶ φικήσασα µόθου βέλος: οὗ µία κουρη 
ι η , 

οἰστρομανης Ἰβαισμησεν, ἐρασσαμένη «4ιονύσου, 
. ή /{ ο οὐ δόλος ἵμερύεις, οὐ βόστερυχα «4ηριαδῆος" 

Δ , { μ 

ἄλλὰ πολυσπερέων πολέμων ἕτερότροπος ᾿Γνδός 

ν, 195. Νησαίῳ θε, εἴθὶ Ἐα]κ, Νισαίῳ τε] Ἀισσαίῳ ἵπ «οἩ- 

Ἰθοῖτ. Ρτοροβι!. 

γ. 159. μµαχητὴ οᾱ. Ῥχ. απαθιά. Εαϊϊς, 

ν. 161. σκῦλα γ. ὕ. ἀκερσικόμ. αἁιεῖ. 
ν. 163. πτόλιν εἀῑι, Μοκ Ε. ρταοβίαταῖ ἕνα τµ. 5ο. βόστρυχον, 

οοΙΏΙΙᾶ{Θ Ῥοδί πᾶσαν Ροβδίϊο; γε] ἑῷ τµητ. σ. Ἐτθηίπι πι εᾱ. ΡΓ. 
εσί ἐνὶ τω. αποᾶ α Εαῑκ. ἵπ ἑνὶ τµ. παπϊαϊἴαπα. 

Υ. 166. καὶ ἐνίκησε θᾱ, ϱε, καὶ οὐκ ἐνίκησε οᾱ. αἲτ. εἰδί νεγπι 

οοπ]εσρταί Εα]λκ, τὰ εἰ Οαη1. 

ν, 170. µόθου τέλος θά. 

ν. 171. ἐρασαμένη εἰ. Ρτ. οιπειᾶ. Εραὶκ. 

ν. 172. Μα] Ε, οὐ Πόθος ἐμ. 
ν. 175. πτολέµων οὐϊνι. «Οαρίθται νθγδα πολυσπ. πολέμων 

Ρουάεπῖ α γΊκης οἱ ἑτερότροπος Ἰνδός ο5ι Ὠετίαὰεν ἃ Νί5ο ἀΐδονε- 
8Η6. Αγῑεγ Ἠᾶθο Ρατ αρία. Ύθτει 5εᾳΠ. 5 ἔχων 88ΠΙΠΗ, Ἠθ- 



4Ι1ΟΝΥΣΙ4ΚΝ κ. ἂκη. 11 

νίκης εὖχος ἔχων παλιναυξέος. εἰ δὲ γεραίρεις 

175 Ἴναχον Ἡρακλῆος, ὅλον πύνον αὐτὸς ἐλέγξω" 

18ο 

190 

190 

Οἴδα μὲν, ὅττι λέοντι βραχίονα λοξὸν ἑλίξας, 

εὐπαλάμῳ πήχυνε περίπλοκον αὐχένα δεσμῷ, 

πότμον ἄγων ἀσίδηρον, ὅπη ζωαρκέὶ λαιμῷ 

ἔμπνοος ἀσφαράγοιο µέσος πορθμεύεται ἀήρ᾽ --- 

οὐκ ἄγαμαι καὶ τοῦτο" παρ εὐπετάλῳ ποτὲ λόχαη 
: ῃ 5 , , 

χερσὲ λεοντοφόνοισιν ἀριστεύουσα Ἀυρηνη, 

παρθένος ἔργον ἔτευξεν ὁμοίῖον, ὅττι καὶ αὐτὴ 

ἄρσενα ρα δάµασσεν ἀκαμπέὶ θἠλεί δεσμῷ : 

ἀρτιθαλὴς ὃδ᾽ ἔτι κοῦρος ἓν οὔρεσι Ἠάκχος ἄθύρων, 

χειρὶ μι] λασίου δεδραγµένος ἀνθερεῶνος, 

φοίνιον εἶλκε Λέοντα, καὶ ὥρεγε µητέρι Ῥείη, 

αὐχεγίου πλοκάµοιο κεχηνότα ὢῆρα πιέζων" 

εἶλκεν ἔτι ζώοντα" περισφίγξας δὲ λεπάδνῳ 

φ ῆρα κυβερνητῆρι διεσφήκωσε χαλινῷ, ιβ 

ζεύξας δοῦλα γένεια, καὶ ἥμενος ὑψόθι δίφρουν 

ἄγρια ταρβαλέων ἐπεμάστιε γῶτα λεόντων: 

πορδαλίων δὲ γένεθλα καὶ ὠμοβόρων γένος ἄρκτων 

νηπιάχοις παλάμησιν ἐδουλώθη «4ιονύσου. . 

Οἶδα καὶ ᾿ 4ρκάδα κώπρον ὀρίδρομον" ἀλλὰ «4υαίῳ 

ασια ἀθοδι αααῖά, γθιβα ἀλλὰ --- παλιναυξέος τορρ]εἰαπῖ γ. 169, 

οὗ Παφίη κεκόρυστο, Ξοὰ Γοχί895ε Ιθσοπάμπι πολυσπ. πολίων, 

οἶατα ορροείῖοπο 1ΠίΘΥ 111068 πια]ία5 α Βαθοᾖο οαρίᾶαδ, Ὁπαιι 

Μίπου οκρισπαίαµ. | 

γ. 176. Λοξὸς ἑλ, οᾱ. ϱν. επι, Εαὶι 

γ. 17δ. ὅπη νι]σο. 
ν. 195. ἀκαμπέα οεἁΊτε. 
ν. 169. χαληνῷ εἀια. Θθ6ά Υοταπα πο Ἰβποταγίτ Εαῑς. 

γ. 101. ταρβαρέων ϱᾱ, Ῥτ. επι. Εα]ῑς, 

Υ. 103. πορδαλίων τε γ. δά1ίτ. 
ν. 191. οἶδα ᾽άρκάδα θᾱ. μὲ. ΟΠΙ85Ο καΐέ, ααοά Ἐα]κ. οἳ Ἠ]ιο- 

ἀοπι, εαρρ]ενογημ!, Ῥοτμὶβθοί οἳ μέν ςαρρ]οτῖ, αἱ ν. 176, 



13 

105 

300 

205 

3210ο 

212 

ΝΟΝΝΟΤ. 

’ .ς. ΄ Γ ο... ιά 

παίγγια κουρίζοντι σδες καὶ φῦλα Λλεόντων. 
’ ΄ ς αρ . ” Σι Ν 

Τί πλέον ᾿Ηρακλέης Φρασὺς ἤνυσεν, εἴ τινα πηγὴν 
ΛΑ. ι Ε η , , ά 

πολλὰ καμὼν, ὀλίγην ὀφιωδεα λύσατο ««Ίέρνην, 
/ 3 ο) / {1 

τέµνων αὐτοτέλεστα Φαλύσια φωλάδος ὕδρης, 
, 4 ” ’ 

φυταλίην πολύδειρον ἀνασταχύοντα δρακόντων. 

αἴθε δὲ μοῦνος ἔπεφνε, καὶ οὐκ ἐκάλεσσε µογήσας 
, Ξ . - ρω ΄ 

ἄρτιφύτων ᾿Γόλαον αλοιητῆρα καρήνων, 

δαλὸν ἀερτάζοντα σελαςφόρον, εἰσόκεν ἄμφω 3 
όω .; , Ξ . -- 

ὕῆλυν οφι» πρήνιξαν: ἐγὼ ὃ᾽ οὖκ οἶδα γεραίρειν 
ο) ρω , ν Ε) ’ » 8 

ουτιδανῇ δύο φῶτας ἐριδμαίνοντας ἐχίδνῃ" 
ο ή σ ΄ ’ { ἀ 

εἰς πόγος ἀμφοτέροισι µερίζετο". «Ψυρσοφύρος δὲ 
. ΄ .) -- 

μοῦνος ἀποτμήξας ὀφιώδεας υἷας ἀρούρης, 
σα ές. ὼ/ ρω λ 4 α κ. στ 3. Ευΐος ἔχραε πῶσι, ἄιὸς πρύμος' ὧν ὑπὲρ ὤμων 

-ω μον 4 |) ἀμφιλαφεῖς ἕκάτερθεν ἀμοιβάδες ἔθῥεον ἴὕδραι, 
[4 .] , υ ας ος} . Δ ; 

ὕδρης ᾿Ιναμίῆς πολὺ μείζονες: ἀντὶ δὲ «Πέρνης, 
” ’ ΄ 3 3 Π , }/ ασταθέες σύριζον ἐν αἰδέρι, γείτονες ἄστρων. 
ε ’ { 1 Π π/ ε{ 

ἵλήκοις, 1όλαε' σὺ γὰρ δέµας ἔφλεγες ὕδρης, 
’ «1 σ/ - 

καὶ μόνος Ἡρακλέης, μόνος ἥρπασεν ούγομα γύκης, 
Ε] στ. , 3 ’ «Τα [ή 2}; , 

οὗ ἈΝεμέην ἐλάχειαν ἐμὸς πρόὀµος, οὗ τινα «4έρνην 
ο.” α ιά υν 

Ῥάκχος ἄνεζώγρησε πολυσφαράγων ἀπὸ Λαιμῶν, 
μάς 3 [4 ι) ./ ε/ - 

Φάμνον ἐχιδνήεντα ταμὼν παλιναυξέος Ὄδρης 
τ Γ.. ή ἀλλὰ Νότον καὶ ταρσὰ Βορήϊα καὶ πτερὸν Ἐύρου 

3 

Υ. 107. ὀφιώδεα Λ. 4ἴρνη οὐίμί, αμάρ Ἰ}αἷκεξ τας. Ὠοε]οεί. 

Τ. Τ. Ρ. 125. πηγῇ π. καμ. ὀλκὴν ὀφ. . «4έρνῃ ἰομιανί, Μα]ε, 

οἱ. 912. 5. Ώ 

ν. 304. οὐτιδανή οἶπα Ἰοῖα οὐ1τῖ, 

ν. 2900. ἀμφοτέροις ἐμερίς. εάτ. 

ν. 207. Ενξς ἐπέχραε οαἁῖτ. Ῥτ. πρ]ες γετραπα Ῥοδυίέ Γας. 

οἱἷός ἐπέχραε γο]εραὶ Οαμ1, τηίμ Ἠθηε: πάπα ῬαοσἩὶ 10116 Ἠθ- 

ϱβδδΕΓΙΠΠΗς 

ν, 216. γότος εὐια. 
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4ΙΟΝΥΣΙΑ4ΚΟΝ κτ. ΧΧΣ, 12 

[ή Τε ’ 

μαὶ Ζέφυρον κηρυκα φέρων τετρέζυγε νίκη, 
[ή / εν ν αι { 

μοκεανον, γθόνα, πύντον ἑῶν ἔπλησεν ἀέδλωνι 
΄ 2 { . ρ. ας δν 

εἰ κλέος ἀνδρώποισι ὁράπων, εἴ φωλάδες ὕδραν, 
/ , κ» α "΄.. ο 

Ῥάκχου στέµµατα ταῦτα, λεγωῖα ταῦτα «ἄναιου 
4, / Ἡ ’ κ. ἐ Π ῥ 

φρικτὰ ὁρακοντοκὀµων ὀφιωδεα δεσμὰ κοµάων, 
Ὥς. { 1 ν’ / / η ου ἐξύτε πατρὸς έλειπε τελεσοιγόνου πτύχα μηροῦ. 

΄ ΄ π / ’ 2/ « 

Σιγήσω κεμάδος χρύσεον κέρας: οὗ τι καλέσσω 
. σω , 3 / 

τηλίκον Ἡρακλῆα, µιῆς ἐλπφοιο φογῆα 
πω 3 ’ - ΄ 

μὴ τρομερῆς ἐλάφου μιινήσκεο" γεβροφόνῳ γὰρ 
ν ». { 4 ν ’ .”, 

Θυιάδι βαιὸν αὔυρμα πιέλει κεμαθοσσόος ἄγρη. 
”΄ ’ « ω ., ; .ά 

Ἰιώσσιον Ἡρακλῆος ἕα πόνου" οἰστρυμανῆ δὲ 
2) ΄ ο ν Ἴ .{ { 

οὐκ ἄγαμαί τινα ταῦρον, ὃν Ίλασεν, ὅττυ τιγόσσων 

τοσσατίην κορύνην, ὀλίγην ἔτμηξε κεραίην" 
; πω ’ ., αν αλ / ; 

πολλάκι τοῦτο τέλεσσε γυνὴ µία, πολλώχι Βάκχη 
΄ .] / .) .. ν . 

ἄσπετον εὐκεράων ἄγελην δαιτρεύσατο ταύρων, 

οὐτιδανὴ Θεράπαινα ῥυοκραίρου «4ιονύσου" κ 

λλ ( ζ { ο ἐμά Ἡ ᾗ ρα. ὅΦῃτις πολι ου Φεραεσουν ἑμσαρτστο μσιυνοιεγνος ρους, 

/ 2. τμ ώ / , 

«ηγαλέην ὃ ἐπίκυρτον ἀγειρύπσασα κεραίην, 
3 ΄ ου [ κω 

εἰς γόνυ ταοῦρον ἔκαμψεν, ἄκοντιστῆρα λεύγτων. 
{3 ’ / / η 

Ἐάλλιπε καὺ τριλύφοιο παρήατα ΓΓηρυονΏος: 
η / ο ΄ .. ο 

καὶ γὰρ ἐμὸς «4ιώνυσος ἑφ ταμεσίχροῦ πισσῷ 
ν 

- 

γ. 217. ζέφυρον κύρηκα ο. Ῥν. ζέφυρος κύρηκα οᾱ. αἷί, οκ 

οοιταρί. Εαΐῑς, αϊ ἴαπεν ν Οπνίς εεεαμάά. ο 0οά. Ορουτ]αί Ἰο- 

ευπα επιοπάανῖ οἳ ἆποριδ, Ὕπἱ δεᾳααπτας, γετδρας 218. 2190. 

νι]ςο ομι]είς, αακῖι οἳ δαρρ]εν!τ. 

ν. 332. ἐξ ὅτε οὗ. ϱὲ. ἐξύτε οὐ. αἲι. ρος Γα]ς. 

τ Ύ. 999. ὅττε Καλέσσω οὐ. 511 8611511. 

γ. 220. θνυάδι ει, 

ν. 300. πολλάκις οἱ οτί ραμι Ομ. εἳ Θοα]. οἱ 1ο ααἱάθιι ας 
Ἠ]οβοπιαμα 15 νουδι5 200---. 950. Ἠος, απο 108, ογάΙπο Ρροξαίτ; 

Ἠ]έ νετο γο]αῖ: 254. 250. 205. ουπι ν γα]σα5 εκοἰροτοµῖ 8εθο 

ία: 404. αὃδ. α0δ. 
”ι/ 3 

γ. 204, ἀνειρύσάσα γη]ρο, 



ο. 

14 ΝΟΝΝΟΤ 

”4λπον ἀπηλοίησε, Φεημάχον υἱὸν ἀρούρης, 

”4λπον ἐχιδναίοις ἑκατὸν κοµόωντα καρήνοις, 

240 ᾿Ἠελίου ψαύοντα καὶ αὖ ἐρύοντα Σελήνην, 

ἀστραίην πλοκάµοισι περιθλίβοντα χορείην. 

4θλα μὲν Ἡρακλζος, ὃν ἤροσεν ἀθάνατος Ζεύς, 

” ἁλκμήνης τρισέληνον ἔχων παιδοσπόρον εὐνήν, 

οὐτιδαιὸς πόνος ἦεν ὀρίτροφος" ἔργα δὲ Βάκγου 

345 ἠὲ Γίγας πολύπηχυς, ἢ ὑψιλόφων πρόµος νδῶν: 

οὐ κεµάς, οὗ βοέης ἀγέλης στίχες, οὐ λάσιος οὓς, 6 

οὐδὲ κύων, ἢ ταῦρος, ἢ αὐτύπρεμνος ὀπωρη 

χουσοφαὴς, ἢ κόπρος, ἢ ἄστατος ὄρνις ἀλήτης, 

οὐτιδανὴν ἀσίδηρον ἔχων πτερὀεσσαν ἀκωκήν, 

900 ἢ γένυς ἱππείη ξεινοκτόνος, οὗ µία µίτρη 

“Γππολύτης ἐλαχεῖα' «ιωνύσοιο δὲ νίκη 

4ηριάδης ἀπέλεῬρος, ἢ εἰκοσίπηχυς Ὀρόντης. 

ΠΙαμφαὲς ὑιὲ ἠΤέλητος, “Αχαιΐδος ἄφθιτε κήρυξ, 

ἑλήκοι σέο βίβλος, ὑμόχρονος ᾿Ηριγενείη" 

9565 Τρωάδος ὑσμίνης οὐ μνήσομαι οὗ γὰρ ἐΐσκω 

«άἰακίδη ιόνυσον, η Έχτορι 4ηριαδῆα. 

ὑμνήσειν μὲν ὄιελίε τόσον καὶ τοῖον ἀγῶνα 
.. ω { σν ᾽ ιά 

ἸΠοῦσα τεὴ, καὶ ΕΏάκχον ἄκονειστῆρα 1 ιγάντων, 

ν. 341, χορείπε οὔτ. 

ν. 248. Ίρυο. 1 κάπρος αἀϊτ. αἲ σῦς Ίαπῃ εταῖ Υ. 246. Ἰσίταν 
Ἐα]ις. ἵπ. οιπῖ5 5θεμη(18 καρπός γο]αῖες; αἲ Ἱπερίαπι: ὀπώρη 3 

Μαρπός. Φεὶραϊ κόπρος ἀε Αιιβίας σιαρα]ος 8ἱο ἀαοάεοίμι ἨΗοι- 

ου]{5 Ιάῤοτος αἀδιπμῖ, 1146 ἃ ν.176. 58. βεενιάδ αΏεγίαδγε ἀεδοτίρίῖ. 

γ. 209. µίτρην ο. Ρτ. επιεπά. Εαῑῑκ, 

γ. 251. Φιωνύσοιο δὲ µίτρη ϱ ν. ρτᾶθςθά. εα1τε, 

Υ. 304. ἐλήκοις σέο εᾱ. ϱτ. ἀἰκάμειίοπο ἠμιθεροθδίία εᾱ, 2, ΊΝο- 
είταπι Πασίαϊ ηεκ5. 

ν. 309. τρωσδος νυ]σοι 



4ΓΟΝΥΣΙΗάΚΗΣΝ ΚΕ. ΧΧ7. 15 

Π / ρω ο» 

ἄλλοιρ ὃ᾽ ὑμνοπόλοισι πόνους ᾽Αχιλῆος ἐῆσαι, 
ου / ος. / 36ο εἰ μὴ τοῦτο Θέτις γέρας ἤρπασεν. ἀλλὰ λιγαίνειν 

μίκώ Σ ς , 1 
πγεῦσον ἐμοὶ τεὺν ἀσθμα Ὀεύσσυτον ' ὑπετέρης γὰρ 

δεύοµαι εὐεπίης , ὅτι τηλίκον 4ρεα μέλπων, 
{ σω 3 ’ { ᾿Ινδοφόνου; ἱδρῶτας ἀμαλδύνω Διονύσου. 

ἀλλὰ, θεὰ, µε κὀμιζε τὸ δεύτερον εἲς μέσον ᾿Ινδῶν, 

265 ἔμπνοον ἔγχος ἔχοντα καὶ ἀσπίδα πατρὸς Ὁμήρου, 
/ ς ου. σων μαρνάµενον Ιοὐῥηι καὶ ἄφρονι «{ηριαδῇῦ 

σὺν «4 καὶ Βρομίῳ κεκορυῦμένον ἓν δὲ κυδοιμοῖς 
{ ο π / 

Ῥακχιάδος συύριγγος ἀγέστρατον ἠχον ὄκούσω, 
ι / 3 / / « , 

καὺ Στύπον οὐ λήγοντα σοφῆς σάλπιγγος Ὅμήρου, 
3/ ΄ πω ἀὰ / 3 σω 

370 ὄφρα κατακτείνω γοεμῷ δορὶ λείψανον ᾿Ινδῶν. 
η 9. ε .) / 

ως ὃ μὲν ᾿Γνδῴοιο περὶ ῥάχυν εὔβοτον ὕλης 
Φ ῃ «/ ν .. Ε) Ν ΕΤΑΡ 
ἔξετο, Ἠάκχος Όμιλος, ἐρημάδος ἀστὸς ἐρίπνης, 

ἀμβολίη πολέμοιο" φύβῳ ὃδ᾽ ἐλελίζετο Γάγγης, 
3 / ο. , 3 / 

οἰκτείρων ἑὰ τέκνα" γεοφθιµένων ὃ ἐπὶ πὀιμῳ 

375 πᾶσα πύλις δεδόνητο" φιλοθρήνων δὲ γυναικῶν 

πενὺαλέοις πατάγοισιν ἐπεσμαράγησαν ἁγυιαί. 
, «». η σω 3 ιά 

4πριάδην ὃδ᾽ ἐλέλιξε φόβος καὶ θαῦμα καὶ αἶδως' 
ε.. 1 ’ Δ 1 Π 1 

ηδη γὰρ κλύε πάντα" τὸ δὲ πλέον ὄμματι λοξῷ 

-ᾱ ταίνων, ὅτι Φέςκελον εἴδος ἀμείψας ᾿ἄχνυτο παπταίνων Φέςκελ, δος ἅμ ) 
ο, ή ’ ὼ 28δΟ οὔνῳ κυµατόενει µέλας κελάρυζεν “Υδάσπης. 

γ. 300. ἑάσσαι εἰ. ϱτ. ἐάσσας εᾱ, αἲτ. Ξδά πβΗίὲ, ροπάθὶ ΑΡ 
ὄφελλε ν. 15]. 

γ. 2600, λιγαίνει οἆ. ϱρτ. οπιομᾶ. Γοῖῖς, 

ν. 301. ἡμετέρης οὐ. Θεά ποδίτυκα νολιὲ Εα]ῑ. τι οοπ]εοία- 

εδ, (αρὶ πια] ἐμόν Ῥτο ἐμοί οκοιιδιια) γο]αίῖ εἳ Όρος. γἱά, 

Ῥομταά. αἲ. Μθ. Ρῥ. 121, 

ν. 203, Ῥτο ὅτι οκδροριαίε µη; {εττὶ ἴαπαειι ροϊθείτ, 

ν. 208. ἀπούσω οοπ]ιιμοῖ. ος. 1. 

γ. 270. αμβολίη πτολ. οὐίι. Φθά ἀμβολέῃ Ἐα]κ, Ἠαδεὶ ἵπ 
οΟ]θςοΤ{Ε. 



ο Ἡς ς ΙΟΝΟΝΝΟΥ 

9] 3 

τος πεῖθι καὺ εὐρυγένειος, ἑὸν πόδα νωῦρὺν ἑλίόσων, 
τα, Π ; » Ἂ. λ «- ./ .λ Δ σι, 

καὶ πάρος ἀχλυόεσσαν ἔγων ἀλαωπὸν ὑμίχλην, 
λ / 3, 3 

ου ἕξανθὴν λυσιπόγοιο µέθης ἔρραινεν ἐέρσην 

"ὄμμασι κολλητοῖσιν ' ἀρυομένου δὲ προρώπου 

ο 86. οἰνωπὰς ῥαθάμιγγας, ἀγωῖχθησαν ὀπωπαί: 

τερποµέτοις δὲ πόδεσοι γέρων ἐχόφευε Λιγαίνων 

ἱκμώδα φοιγίσσουσαν ἀλεξικάκου ποταμοῖο. 
Π Δ ] λέ ε/{ Δ Ἀ Π . ἁ 

χερσὺ δὲ γηραλέησι ῥόον νεφεληδον ἀφύσσων, 

ποοφυρέης ἔπλησε µέθης εὐώδεαρ ἀσκούς 

2990 καὶ 4ὐ βωμὸν ἀνῆψε καὶ οἴνοχύτῳ 4ιονύσῳ, 
{ Π , ”/ 3/ 

ἀθρήσας Φαέδοντος ἀηθέος ὄψιμον αἴγλην. 
λ / 3 / -ἵ αν. 94 αω .., 

καὶ κύτας οἰνωθέντας ἐπ᾽ ἠόγι κοῦρος ἐάσας, 
Ἶ εῳ ΄ Π -ᾱ 

λαρὸν ὕδωφ λάπτογτας ἐρευψομένου ποταμοῖο; 

Φηρηιὴρ, ὁμόφοιτος ὀρειάδος ᾿{ρχεαί ηρηιης» οµμοφοιτος Ορειάόος οχεαιρης, 

πε ΄” ” .. ε] “{.. νν 

ος 9095 εἰς πόλιν ἴχνος ἐκαμψεν, ἀπειθέὶ «{ηοιαδῆι ' , Ἴριαστ 
3 ΑΛ Λ ν »” γγέλλων γλυκὺ χεῦμα µεθυσφαλέος ποταμοῖο. 

α. ον -., ., ., 

δη ὃ᾽ ἀμπελόεσσα δι ἄστεος ἔερεχεν οδµή, 
« - κ. ων «/” ν. 14 ; 

καὶ λιγυροῖς ἀχέμοισιν ὃλας ἐμέθυσσεν σγυιάς, 

γίκην Ιγδοφόχοιο προθεοπίζουπα «4ὐαίου" 
; ο. Ἅ ’ .] ... -- 

ὅοο πύργοις ὃ) ἠλιβάτοισιν ἐναυλίζογιο πολῖταν 
τν νι. οδ . ’ , 

δειδιότες, καὶ τεῖχος ἐμιτρωσαντο βοείαις | 

ἄστεος ὑψιλό λάκτορες. ἐν δὲ κολώταις ς υψιλοφοιο φυλακτοφες. Σν 0ξ θλωταις 

-π-----κωω-κε.------------ ---- 

ψ. 382. καὶ πυρὸς ὦχλ. θάϊει. φιιοᾶ ππ]]ο Ῥασιο οκρἠεατί Ρύ- 

τεςῖς Ἠοδίτο χορομάοί γ. 291. Μοκ οὐ]. ϱς. Παβοραί ἀγλαωπύν, 

ααοά Εαἰκ. ομιομά, 

ν. 284. κολλητῆσεν θά1ιε. αν 

ν. 2868. γηραλέοιοι ῥ. εὔῖ. Ῥδψπεμβ νεφεληδόν πάντα αἱ” 

ἀοπι, Νοπρίοιτα ἱαπιθὴ Ρυαά αλλ. 

γ. 202. }όνι κ. ἑάσσας ϱὐ 4. 

ν. 505. πτύλιν οὐἶτῖ. 

γ. 208. Ῥτο Λιγυροῖς παπα γλυκεροῖς, 4 π]ᾶ Ἠοιι ἆε 89ΠΟ, δει] 

ἂε οὔοτὶς ἀμ]οεάίπο «σασί. 

ν. 200, πύργοις τ 4λιῤ. εἀῖ. 

μον ον. «4 



4Ι10ΟΝΥΣΙΑΚΩΝ ΚΙ ΧΧΖ. Ὡ 

ά [ά ῤ 1ςΤ ᾽ 
ἀσχαλόων «4ιώνυσος ἐμέμφετο πολλάκις Ποη, 
«/ / , { 3 / 3 ν..- 

ὅτιν πάλιν φΏΘονέουσα µάχην ἀνεσείρασεν ᾿1νδῶν, 
΄ / Π { 

δοδ πλησαμένης δέκα κύκλα παλωνόστοιο Σελήνης 
’ { ο» Γ 3- ο ος - 

µετρήσασα μόώῷοιο τριηκοστῆς δρὀμον Ποῦς: φν 

νίκη» ὃδ᾽ ἐλπίδα πᾷᾶσαν ἀνεῤῥίπιζον ἀῆταν 
δ. ή 

παπιαίνων δὲ λέοντας ἄεργηλῇ παρὰ φάτνη, 
σσ) ’ ων { « στ, «9 { 

οἷα Λέων ῥουχᾶτο, Λαὶ ἔστενεν ἔνδοθι λόχμης 
/ ψαί: , ; 

81ο ὄμιασιν ἀπλαύχοισι" κατηφιύωντε δὲ Ιάκχῳ 

ἑλκεχίτων Ὑκυθικοῖο ὃν οὗρεος ἄσπορος ΄-άττις 
ε τι ΄ 

ἵκετο, µαστίζων μεταγάστιον ἅρμα Λεύντων, 
ς ν / ο. 
Ῥεζης Φεοπεσίης ταχὺς ἄγγελος, ὃς ποτε χαλκῷ 

/ς. { ’ ς/ 

φουνίξας γονόεντα τελεσσιγάµου στάχυν ἡῤης, 

515 
ειν .] .., / 

ὀῖψεν ἀνυμφεύεων φιλοτήσιον ὄγκον ἄρότρων, 

ἄρσενος ἀμητοῖο Φαλύσιον' αἱμαλέη δὲ 
5 ὃ ... ς Φα ας ο ΙνΙΒ. 3 ῶ 

παιδογόγῳ ῥαδάμιγγι πιριῤῥαίνων πτυχα μηροῦ, 
Δ Ε) πο λα ' [ή 

Φερμὸν ἀλοιητῆου δέµας ὃ ηλυνε σιδηρῳ. 
εἰ , ’ - μα «/ Ὁ 

ος τόὀτὲδ διφρεύων ΓΚυβεληϊδος ὅρμα Φεαίνης, 
. Ἓ., α] στ Λ ΄ ὤ2ο ἄγγελος ἀσχαλόωντι παρήγορος ηλθδε «4ναίῳ. 

3 3 , 3 κα µιν ἰδὼν «ὤιώνυσος ἀγέδραμε, μὴ σχεδὸν ἔλθη, 
ς ον [ 1 σα Ῥείην παγδαμάτειραν ὄγων ἐπὶ φύλοπιν ᾿{νδῶν. 

« ο Τη ε/ 3 ας / 

Ὑτήησας ὃ ἄγριον ἅρμα, δὲ ἄντυγος ἠνία τείνας, 
 , Φ΄ τ - 

καὶ ῥοδέης ἀγάρακτα γεγειάδος ἄκρα φαείνων, 
/ ου ασ, ε.. ν ; 

ὦ2ῦ Πόάμχῳ μῦδον ἔλεξε, χέων ὀξεῖαν ἰωήν" 

Υ, ὅοᾷ. Ῥορί Ίαμο νου Ἱδριμίανς να]σο νεήσμς δο7. 5ο8. 
ΤἘταπδροθι{ Ίου Ἠεῖης. αρ. Όμα, ἀῑὸτ 6ο7. δοῦ. 5οῦ. 508. ἑα . 
κύμλα οἵ μετρήσαντα 5οπἱβος. ὕ 

γ, ὅτι, στης οἱ. αι. Ἀοδίτανι Εογπαθ1 λαρβοῖ οᾱ, Ρχ. αἱ ΚΣ. ὄᾳ. 

ν. 510. ὄγμον ἀρότρων εἀτι Οἱ. Χπίῆ 994, 
ν. δι6. αἱμαλέη οἁΐτι. 

γ. 517. περιραίνων οὐἳῖ, ϱχ. ουα. Ρας, 

γ. 619, Ῥοιαίϊδεοί ορροφἰοιοπα οἰάχίιδ θκρεμαθχθς 5ἳ ἄρσεν --- 

δέμας ἀεάίβδει; τουίς {αμιον θερμόν εοᾶονι, οἳ. ΧΙΥ. 1οῦ. 

Το]. 11. μ 

.. 

4 
μι ' 

, 



1δ ΝΟΝΝΟΙΥ 

3 3 ; νώ ᾽ ΄ .) ς 

ἄμπελόεις ἄιῶχυσε, 4ιος τέκος, ἔγγονε Ρείης, 
αι 4 ΄ [ή ’ 3 υ- 

εἰπέ µοι εἰθομέντω, πὀτε χόστιµος εἰς χθύνα νδῶν 
«; .) ’ ον ιά / 3 5 

ἵξεαι, οὐλοκάφηνον ἀἴστωσας γένος ᾿Γνδὼν ; 
αυ, ..Ν ’ "9 

οὕπω ληϊδίας κιανόχροας ἐδρακε Ρείη, 
», Γι ο. . ΄” λ ’ 

35ο οὕπω ουὶ μετὰ δλοιν, ὀρεσσαυ/ῳ παρά φάτνη, 

μα Ἰ 

24ο 

ζ45 

ον , .. «. .ω ια . { 

24υγδονίων ἔομηξε τεῶν ἱδρῶτα λεύγτων 
α ρω Δ ω Γ , 4 ο 

ΤΙακτωλοῦ παρὰ χεῦμα θνηφειές:' ἀλλὰ κυδοιοῦ 
11. Ε ; 3 ΄ ΄ ΄ 

ἄψοφον ἄενάων ἐτέων στροφάλιγγα κυλίνδεις 
.΄ / . ’ ΄ ΄ 

ούπω Θηροκύμῳ Ψεομήτορι σύμβολα γίκης, 
- ; ΜΗ; οκ. πω τι ΜΑ 

{γδῴων ἐκόμισσας ἑῶώία φῦλα Λλεύντω». 
Ἱ ς - ν ο / σος . 

ἀλλὰ παρ Ἡφαίστοιο καὶ ἀθαχάτης σέο Ρείης 
΄ πο / ΄ [ή .. 

δέχνυσο τεύχεα ταῦτα, τάπερ κάµε «{ημνιυς ἄχμω», 
{ », λ 3 ῃ ν 2; 

σὺν χΦοχὶ πόντον ἔχονια καὶ αἰθέρα καὶ χορὸν ἄστρων; 
1/7 ρω .) ” ; 3 ; 

Ουύπω μῦθος ἔληγε, καὶ ἴαχε Ἠάμχος ἀγήνωρ" 
/ ΄ 3 1 κά 3 ο, . 

Σχέτλιοί εἰσι Φεοὶ, ζηλήµονες' ἐν πολέμοις μὲν 
3 ’ , ὸ,. . ή - ο] 

εἰς µίαν ᾿Ἡριγένειαν ἀἰστῶσαι πόλιν ᾿Γνδῶν 
1) .. , ΄ [ή , 

ἐγχεῖ κισσήεντι δυγήσοµαι ἀλλά µε γίκης 
ων . / , / μητρυιῆς αέκοντα παραπλάζει φῦόνος Ἡρης. 

Ε |) ’ ιά Ὀ σ/ 2/ { 

ἀμφαδὰ «4ποιάδη πρὀµος ἵσιαται ἄγριο; -4θης 
΄ ; 3 ι , ς α ΄ ’ 

µαρνάµεχος Σατύφοισω" ἐγω δέ ἕ πολλάκι ὦ ύρσῳ 

ουιῆσαι μεγέαινον ἀπειλήσας δὲ Ἀρογίων 
΄ { . 3 ΄ « [ά 

βρονταίοις πατάγοισιν ἐμὴν ἀνεσείράσεν ὀρμήν. 
«λλ ο - ' . ’ { 9 Αν “ ην. 

ἀλλά ῥαρυσμαράγων τεφέων κτύπον οὐράχιος Ζεὺς 
, σσ , »” κ Ὃ / 

σηµερον ευνησειε, καὶ αυριον «4ρεα Όησω, 

τ. 230. ἔγγον ἐρείῃς εἁ, ϱι. ἔκγονε ᾿Ρείης οὐ. αἰτ. ειδὶ Έα], 

ἔγγονε νι «ομ]εεῖῖ. ἀεάθταί. 9εά πεάμµθ ἔκγονε αἈδιτάυτη, 

γ. 551. Νε απὶς ἔσμηξα., εξ. 578. 5. οομ]εῖαι, οοιηρατεῖ ν. ὅ53, 
΄ ιά 

4ε ὁγροκύμῳ Θεομήτορε. 

Υ. 20ο. Ἰνδώων νιλσο, 

ν. 40. ἆαμσε: φόνος Ερ. αητρ. παραπλάδει µε ἄέκ. νίκη». 

γ. οω7. βροντείοις εᾱ. ϱν. ειπειὰἀ, Εαὶῑκ, 



4ΙΟΝΥΣΙ4ΚΦΝ ΚΕ. ΧΧΣ. 1ο 
Ψ , / ω 

35ο εἰκύκεν εὐπήληκα διατµήξω στάχυν ᾿Ινδῶν. 
.., 

ως φάµεχον 4ιώνυσον ἀμείβετο -«4ύδιος  άττις" 
, / σ ΄ { 

ασ ἀστερύεσσαν ἄνούτατον ἀσπίδα πόλλων, 

ὦ φίλος, οὐ τρεµέεις χόλον ̓ .4ρεος, οὐ φθόνον Ἔφπε, 

οῦ µακάρων στίχα πᾶσαν, ἔχων παμμήτορα Ρείην, 

Όδδ οὐ στρατὸν ἀγκυλύτοξον, ἵ ὕπως μὴ δούρατα πάλλων, 

᾿Ἠέλιον πλήξειεν, ἢ οὐτήσειε Σελήνην: 

τίς ξίφος Ωρίωνος ἀμαλδύνειε µαχαίρη, 
μα] ΄ ο ΄ ΄ 

ἢ χΨονίοις βελέεσσιν Οἱστεύσειε 2έοωτην: 

ἀλλ’ ἐρέεις γενέτην κερεα)πέα «4{ηριαδῆος " 
Ν , : ) λ / ό | ὤθο Ώκεανὸν φορέοντι, τί σοὺ ῥέξειεν “Ὑδάσπης ; 

Θαρσήεις πολέµιζε τὺ δεύτερον, ὅττι κυδοιμοὺ 
’ μμ , 3 { ς ΄ 

γίκην ὀψιτέλεστον ἐμῆ μάντεύσατο ΕΡείη: 
' Ν η η 3 [ή 6 οὐ γὰρ πρὶν πολέμου τέλος ἔσσεται, εἰσύκε χάρµης 

«’ 3 ’ να {Γ.. σ 
ἕπτον ἄναπλήσωσιν ἔτος ττράζυγες ὡδράι " 

ν «1. υ ” 4 ν / 

56056 οὕτω γάρ 4ιὸς ὄμμα καὶ ἄτρέπτου Λίνα ἸΠοίρης 

γευµασιν Ἡραίοισιν ἐπέτρεπον" ἐσσομένῳ δὲ 
/{ 5 , ΄ ον 

ἑβδομάτῳ Λλυκόβαντι διαῤῥαίσεις πόλιν ᾿Ινδῶν. 

κὸς εὐπὼν, Προμίῳ πόρεν ἀσπίδα" καὶ φρένα τέρπων 
” ’ φ / 

οἴνου λυσιπύνοιο φιλακρήτοισι κυπέλλοις, 

το εἰλαπίνης ἔψαυσεν' ἀρεσσάμενος δὲ αραπέζη 

Φυμὸν ἑόν, παλίχορσος ἐμάστιε νῶτα Λεύντων, 
{ 3 , ’ ς όστιμον εἰς Φρυγίην ὀρεσίδρομον ἅρμα φομεύωφ. 

ν. ὅδ1. ᾽Αίτης οἁΐιι, ο. ν. 511. 
γ. 990. τροµέεις αὐ{ίτ. τροµέοις Ἠ]οάοπα. 

ν. 559. σενέτην κεραελκέα ο. ϱι. ὈῬεῖας ταπίαα θμιθά, ἰμ 

6ἆ. 2. ρετ Εωακ. 

Υ. 160. φορέοντα θὐ11. Αι πο]αῖῖ φορέοντα τί κεν ῥ.2 Όι τοι 

5επρίσα οκµίροαι Ομ. 

ν. 502. δαρσείηε πτο]. οὐ. Ἐσίις ουνγεχῖι Ἠλοάνχη, 

γ. 00, πτολέµου οαιτ. 

ν. 569. Λυσιπόνοεσι εὐ1ί, 



1ο ασ ιο 
, 3 ν΄ κ» 3 ; 

Καυκασίων ὃ᾽ ἤλαυγε παρὰ πρηώχας ἔγαύλων, 
Δ / ῤσ/ ΄ " ιά 

” 4σσυρίων δὲ πόρηνα Καὶ οὐρεα δύεβαια Βάατρων, 
Ἶ λ , / ε / 

375 καὶ σποπιὰς «4ιῤάνοιο παρήλυθε καὶ ρία Ἰαύρου, 
Ες ΄ τς τα σ .. Δ 

δἰσόκε ἸΜαιονίης ἐπέβη /Ῥονὸς ' αὐτοπαγὴ δὲ 
)) / ’ , ” { 

“Ῥείης ὀβριμόπαιδος ἐδύσατο ὃέοκελον αὐλην ' 
3 ν ’ [4 / 

ὠμοβόρους δὲ λέογτας ἄπεσφἡήκωσε λεπόδιων, 
Ίτγτς ὃ ἐγγὺς ἐν ΕΥ ’ πα, φάτνης ὃ᾽ ἐγγὺςο ἔδησε, καὶ ἀμβροσίην πὀρὲε φορβην. 

Δ Δ ’ ὼ ῃ αγ σ / 

ὦθο Αὐτὰρ ὃ µητρωην δεδαηκέχος ἔχθευν ὀμφην, 
η) ΄ .] / Π , 

Φ υρσομαγῆς «4ιώνυσος, ὀρειέσι ιιίσγετο Ῥάκχαις, 

παλλείψας ἀνέμοισι κατηγέος Όγκον ἀνίης, 
; Η : «1/ ; 

χειρὶ σάκος δονέων πολυδαίδαλυν, ὃπλον "Ολύμπου, 
5 , ων α.) / Δ ΄ 

Ἡφαίστου σοφὀν ἔργον. ἀολλίζογτο δὲ λαοί, 
” , {α ΄ 

685 ποικίλα παπιαίνοντες Ὄλυμπια ὣαυμαια τέχνης, 
/ μι ; ; , 

Φαύματα µαριαίρογτα, τάπερ χάμεν οὐρωίη χείρ, 
/ / ος ῃ ἀσπίδα δαιδάλλουσα πολύχροον, ς ἐπὶ µέσσῳ 

ἓν μὲν γαΐαν ἔτευξε περίδροµον’ ἀμφὲ δὲ γαίη 
αυ] ΐ ) ο / σα) 

ουὐρανὸν ἐσφαίρωσε, χουῷ κεχαρύγµειον ἄστρων, 
{ μ., ς. ς Γ.. Γ ιό 590 καὶ γΦονὺ πόντον ἔτευξεν ὑμόζυγον" αἰθέριον δὲ 

χρυσῷ μὲν φλογέων ἔπο,ηιένον ἄγτυγι δίφρων 
/ / Ε) ε ΄ λ ΄. 

᾿Πέλιον πυίκιλεν, ἐπ᾽ ἀργυρέου δὲ μετάλλου 
, ’ επ { στ , 

λευκαίνων τροχόεσσον Όλην κύκλωσε Σελήνη" 
Ξ Ν λ , , ῴ ᾷ ΄ 

ἐν δὲ τὰ τείρεα πάντα, τάπερ πολυφεγγέὶ κὀσμφ 
΄ «’ ε. 213 3 295 μιτρώσας στεφανηδὸν ἔλιξ ποικίλλεται αἰθὴρ 

«7 ν΄. ες ΄ ν] 
ἑπτὰ περὶ ζώνῃσι, καὶ ἀξογίῳ παρὰ κύκλῳ 

Ὁ-----------------ᾱ πν 

ν. ὅ74. κατ οὔρεα οὔ1δ. 

ν. 277. ὀβριμόπεδος εἰ. ϱῦ. επ, Ἐας, 
ν. 378. Λεπάδνῳ εὐ1ῖ. εμιοιιά αν Ἰαμι. Πκοάσ. 

ν. 270. φατνή ταις ἐγγὺς εἰ. ϱτ. φάτνης τ ἐγγὺς εἀ. αι. οκ 
επιομά. ας, 

ν. ὅ8ο. µιτρώύην οὔΗΙ. μητρώην Εαλκ. απ «ου]θεῖῖ. 

ν. ὅδο. «γαΐην ετ. 

ν. 503. ποέμιλλεν οά, 

ν. ὅ04. εν δέ τε 64µ. 



4οο 

405 

άπο 

ἀιδ 

4ΙΟΝΥΣΙ4ΚΩΝ ΚΙ. ΧΧΡ. ὃν 
1/ 3 , { ς Ν 5 ή 

ἄβοοχον οὐραγίης διδυµάονα ῥυμὸν ἀιιάξης" 
3 Ἡ Ἡ , ΗΕ ῥᾷ 
ἄμφω γὰρ παρά γὐσσαν ὑπέρτερον «κεανοῖο 
3 , / 3) ὁο/.. λἱ ιά ο 
ἀλλήλων στιχύωσιν ἐπ ἰξυύὶ, καὶ τόσον αἰεὺ 

’ / χ / 1) 

φειόθι δυοµένης κεφαλὴ καταάμπτεται ἄρκτου, 
{ ῃ [ή 
ὕσσον ἀγερχομέγης ἑτέρης ἀνατείγεται αὐχην ' 

, ΄ / 

διγθαδίης δὲ δράκοντα μέσον ποίκιλεν ἁμάξης, 
Ν να / 
ὃς σγεδὸν ἀμφοτέρων μεμερισµέτα γυῖα συγάπτω», 

/ α , « ’ .α ’ 5 «ω, 

γαστέρος οὐρανίης ἑλικωδεί κάµπτεται ολκῷ, 
Δ /.. / Γ. σ ω 
«ψ ἄνασειράζων δέµας αἴθλον, οἷά τε λοξοῦ 

/ ιά . . ή, ς 

ΛΤαιάγδρου κελάδόντος ἕλιξ ῥύος, ὃς διὰ γαίΐης, 
’ ο... 19 η « ῃ 

δοχμωώσας ἐπίκυρτον ὕδωρ, σπειρηδὺν ὁδεύευ" 
ν .] ἀ ς ’ Ε Γ ./ / εἲς κεφαλὴν Ελίκης ἀντώπιον ὄμμα τιταίνων 

ἄστραίαις φολίδεσσι δέµας μµιτρούμενος, ἄρκτων 
/ 3 ΄.- αλ , / 5, .}ά τείρεσιν ἀμφίζωστος" ἐπὶ γλὠσση δέ οὗ ἄκρῃ 

/ ζλα 

φέγγος ἀποπτύων προτεγἠς ἀμαρύσσεται ἀστήρ, 
, { / 

πέµπων πουλυύδοντα µέσην φλόγα, γείλεσι γείτων. 
”ω σω Ν Τοῖα μὲν εἲς µέσα νῶτα σοφὸς τεχνώσατο χαλκεὺς 

΄ / 

ἀσπίδος εὐτύκτοιο" χαριζύμενος δὲ «4υαίῳ, 
ως. , Ωω { - / τεῦξε λυροδμήτοιο ῥοόκτιτα τείχεα Θήῤης, 

[ὰ , Ν 3 ’ ιά 

ἑπταπύρων στοιχηδὸν ἄμοιβαίων πυλεώνων 

--------- 

ν, 207. ῥυῦμὸν ἁμάξης οὐ πι, Θεὰ γἱάἀξτιωνξ γετυπι Όσα]. οἱ 
Ἐα]κ. 

γ. 402, ποίκιλλεν οὰᾷ, 

ν. 494. οὐρανίων Θ41Η. εκ 5ΗβοΥΙΠΙ5 Φεπὶρῖο ἀμφοτέρων ϱ0Υ- 

χηρία ΤΕΡΙΙΙΠΔΗΟΠΘ. 

ν. 407. ἐπίκυρτον ὑπεροπειρηδὸν οὔἵα, Ἀϊθουπι Γαἰς. ἵν Ουσὶς 

5ος, 
ν. 4οδ. εἰς κεφαλὴν ὃ οὐία. αιιοά Ί ἀθπιιιπι Υοοίθ 5ο Ἠαλοι. 

5ἵ α{ Ῥομ[ϊ νογβιῖ5 56ος. αιξ {η 564. νθχδα, 6416 Ἰαβοηχας, Υεγ. 

Ῥιηα Ἰατεῖ, αΓ: ἀστράπτει. φολίδ. νοὶ 5ἰπηή]ο φιἰά. 

ν. 4ιο. ἀμφίζωστοε 5ο. ὁράκων. γἱἀ. Υ. 402, 86. 66ΓΡΘΗΣΙ γε. 

τά βἰσι]ς οἰτοπιπνο]αίας, ααῖ οἰποίμς. 



3923 

μον 

ΝΟΝΝΟΥ 

, ] 290 αρ Γ ν ιά 

µτιζομένων: καὶ Ζῆθος ἔην περὶ πατρίδι κάμτωγ, 
, ω, 5 , / πο ὁβ 

Ἀλιῤομέχη πετραῖον ἐπωμίδι φὐρτον ἀείρων : 

᾽Αμσίων δ᾽ ἐλίγαινε λυρόκτυπος" ἀμφὶ δὲ μολπῇ 

20 εἰς δρόµον αὐτοχύλιστον ἕλιξ ἐχύρευε κολώνη, 
-/ Π αν μα 5 , Ν ’ , 

οἷά τε Φελγομένη καὶ ἓν ἄσπίδι" καὶ τάχα φαίης 
, ο εί ’ ’ 

ποιήτην περ ἐοῦσαν, Ότι σκιωτήµατι παίζω», 
ο 3 ά Εὶ ... λ .. 6 κοῦφος ἀπιχήτης ἐλελίζετο παλμὸς ἐρίπνης" 

σιγαλέη δε λύρη µεμελημέγον ἄνδρα δοκεύων, 
μ κά η ΄ ο 435 κραυπγὸν ἀνακρούοντα µέλος ψευδήποχι νευρῇ, 

3 ” ) / 5 9 / αγχιμολεῖν ἔσπευδες, ὅπως τεὸν οὖας ἐρείσας, 
΄ / πτα ῃ , , πυργοδόµῳ φόρµιγγι καὶ ὑμετέρην φρένα τέρψη, 

λ ο ς ; ’ Σ .] [ή 

μολπῆς ἑπτατύχοιο λιθοσσόον Ίχον ἀκούων, 
κ. . ει -- υδί Ε «{ α . 3 3 ”” - 

αι σαχος ευθίγητον, ο7] Ίορος αἰόλας αστρωγ; 

45ο δαίδαλον ἄρμενον εἶχεν, ἐπεὶ «4ιὸς ἔνδοῦεν αὐλῆς 
.,, ’ , ο) η Τρωΐος οἴχοχόος ζαθέη ποικίλλετο τέχνη, 

3 λ , ο. [ή πω 

αἰετον εὐποίητον ἔχων πτερὀεντα φορῇα, 
-- Ξ ΄ ε/ . ία καὶ ἐν γραφίδεσσι, Κατάσχετος ἅρπαγι ταρσῷ 

, ., - ; 
ταρβαλέος ὃ᾽ ἠώιτο δε αἰθέρος ἵπτάμειος Ζευς, 

γ. 417. παρὰ πατρίδι οὔτε, 
ν. 410. αμφίον θἆ. Ῥν. επιεπά. Ἐαλς, 

τ. 422, ποιητήν περ, ιοῦσαν, Ἱ. 6. φ. κολώνην, ποιητήν περ, 

εέναι, Ἐα]]ς. ἵπ οιγῖ5 5οοαιιάΐς πο πια] οοπ]οοί,. Ὑιάθίς Ταπιθιι 

τυ]σαῖα ποῖο Οχαροΐσπιο ἀο[ομάϊ Ῥο58ο. ὨΏερεδαί: φ. ὅτε ποιητή 

περ εοῦσα», ἐλελίζετο ἐρίπνη. 

ν. 4325. κωφὸς αλ. δα 1τῖ. 
ν. 435. ψευδήµονι πέτρη οα ιτ. αἲ Ἰαρίς εταῖ νεγδοίπιις; Ποι]- 

"σπα τὰ, ααοὰ {π Ἰαρίάε εκργθδδιιπι. 
ν. 426. ἔσπευδεν ὅ. ἐὸν ο. ἐρίσσας θὰ. Ρε. αμ ἐρείσας Ἡπ εᾱ. 

οἵι, πιει. α Ἐαϊκ. 

γ. 427. Ἐοτί. Ἰεροιάτα τέρψης Ἀονο. ἱμερτὴν οοπ]. Ἀλμοάρνα, 

Υ. ἀ4φο. ὅπη εί. 

ν. 4δι. πρώίος οὐἵτι. 

ν. 454, 8ἱ ήέχτο φαπτῖπι οοἳ, Ἰοσοπάαπι ταρβαλέῳ: ἱτερὶάαηεί δἱπηῖ-- 

τς οταῖ. οτι νο]ατεί, Ἱπρίτο. Βεὰ γἰάοίατ ροΐα5 ἀεάΐσεο ταρβα- 

λέος ὃ᾽ ἠσκητο, αἱ ν. 445. ἱὰ Ίρβυπη 68, θἳ πεχάῤακτο ν. δύ1. 



45ο 

44ο 

445 

45ο 
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3 { αντ Ἡ ιά ο Εμ ἀδρύπτοις ὀγύχεσσι τείηποτα κοῦρον ἀείρω, 
, / - » 

ἠρέμα κιγυκένων πτερύγων πεφιδηµέγος ὁρμῆ, 
ἡ / ς ’ { / 

μὴ φοτίοις ῥοθίοισι Λατακρυπτοιτο ἁαλάσσης 
/ π ’ π {ς. 

ἠερύθεν προκάρηνος ὀλισθήσας 1] ανυµηδης᾽ 
. 5 --- / 

Μοίρας ὃ) ἔτρεμε μλλλον, Όπως μὴ πρῶτον ὂπασσας 
5 . ” . 1) , /{ 

ἠβητὴς ἐρόεις ἐὸν οὕνομα γείτοιι πόνιῳ, 
3/ ες. ./ ὄψιμον ἁρπάξειε γέρας πεφυλαγμένον "Ελλη" 

3 .  οϱὉ. 7} ω ῃ . ; 
οὐρωνίης ὃ᾽ ἤσκητο Φεῶν παρὰ δαῖτα τραπέζης 

δω ὼ αμ ΄ . 

κοῦρος, ἀφυσσομέτῳ παχομοίϊῖος΄ αὐτοχύτου δὲ 

φεκταρέης κρητῆρα βεβυσμένον εἴχεν ἐέρσης, 
δ. , , σ} «. «/ καὺ «4 δαινυμέιῳ δέπας ὤρεγεν' ἔζειο ὃ᾽ Ηρη 

σ .] / / ου οἷα χολωομένη καὶ ἐν ἀσπίδι, µάρτυρι μορφῇ 

ψυχῆς ζῆλον ἔχουσα: παρεζοµέγη δὲ ὁέαιγα 
./ , «ωϱ « Γ 

ΠΙαλλάδι δείκνυε κοῦρον, ὅτι γλυκὺ κφέκταρ Ὀλύμπου 

ουκόλος ἄστερό 3 τει Γανυμήδ ῥουκόλος ἄστερόφοιτος ἔῴνοχοει Γανυμήδης, 
/ , ; «/ 

πάλλων χειμὶ κύπελλα, τάπερ λάχε παρθένος ᾿Ηβη: 
/ 1) 5 ἡ η 

Παιονίην ὃδ᾽ ἤσκησεν, ἐπεὶ τροφὸς ἔπλετο Ῥώκχου, 

καὶ Τορίην καὺ στικτὸν ὄφιν καὶ δέρπιδα ποίην, 
; ο -- , ου 

καὶ γή ογὸς ἄπλετον υία ὃδρακοντοφοτον «{αμασῇνα, 
ὰ ’ .. / καὶ Τύλον, ἰοβόλῳ κεγαραγµένον ὀξέν ποτµῳ, 

Μαιονίης γαέτην μινυώριον, ὃς ποτε βαΐνων 
- Ιγν Π/υγδογίυ ποταμοῖο παρ ὀφρύσι γείτονος Ἔμμου, 

ε/{ 4 ’ ον 1 Ἆ ε) / / 

Ἰψατο χειρὺ δράκοντος" Ὁ δὲ πλατὺν αυχένα τείνας, 

ν. 457. κατακρύπτοιο οᾱ. ϱγ. οπι. Εαἳκ. 
ν. 44ο, ἐρόειν οὐ. ρτοδποιῖοπε αρ. Νομπητπα ΠΟΥ αδαϊα, 

γ. 441. ἕλλη οἳ Ἕλλη εὀ1τε. 
ν. 447. παρεζοµένη δὲ Φεαίνη οὐιτ. ἆαποφ ἀαάνοα νο]οραι Γα]].. 

ν. 449. ἑωνοχόει ο11. 

ν. 493. Ἰορέην Ἰαβοί πϊγάπιο θὐἩ. Θεά ἘαἩς. (Πήρ]ίοστα νἱά! 

πιοπαληής Φοτίρίαναϊη: Μορίη, Μερόη, Μορύη. ΟΙ. νν. 48ι. 958. 

γ. 490, ναµασηνα εᾱ. ϱτ. επιονὰ. Εαἲς, 

Υ. 454, ἸΤύλος εαῖτ, Ἐπιεπάαγίί Ίσα Ἠ]οάοπι, 



ι 

μ9 μον πι θωνκν ον Η 

5 ιά π ιά .] .. / ο 
ὑψώσας δὲ κάρηνον ἀφειδέέ χάσµατι λαιμοῦ 
3 ’ 3 Δ εν ο] / λ ε { 

ἀντίον ἀγδρὺς ὄρουσε, καὶ ἰσχία φωτὸς ἱμάσσω», 
ς / 46ο ὁλκαίην ἑλέλιζε Θυελλήεσσαν ἱμόσθλην, 

” . λ. ο ΄ καὶ βροτέῳ στεφανηδον ἐπὶ γχροῦ γῶτο συνάπτω», 
τ / Ν ; ων ἀλλόμεγος περὶ κύκλα γεότριχος ἀνθερεῶνος | 
3; } ῃ εν / .ς 
ὀγμῳ πουλυόδοντι παρηϊδος ἄπρα γαράζας, 

[ή ΄ ” , / ἁ , 
τοῤόλοις γενύεσσιν ἀπέπτυεν ἱκμάδα ἸΠοίρης " 

ήν, : ο ε, 
455 καί οἵ ἐπιθρώσκοιτι ῥαρυγομένων ὑπὲρ ὤμων, 

.) ; ο) “5 ; / 2. / οὐρυίαις ἑλίκεσσιν ᾿ἐμιτρωῦη µέσος αὐγήν, 
3/ {. / σώ / “ϊδος ὅρμον ἔχων ὀφιώδεα, γείτονα ἸΠοίρης, 

’ [ή ω ια Γιο .”: ο ” 

αἱ νέκυς εἲς χῷόγα πῖπτεν, ὁμοίῖος ἐργεί γαΐης. Ας 

ας ., 3 / 4 / 

λαὶ νέον οἰκτείρουσα, δεδουπότα µάρτυρι πότµῳ, 
ϐ το Μα Εν { ' 3 ΄ ' μπ/ - 3 ο. 47ο Νηϊᾶς ἀκρήδεμνος ἐπέστενε γείτονι γεκρῷ, 

ε [ιά σ . ο ο Ρ 2Η ΄ καὶ τότε ὢῆρα πέλωρον ἐρήτυεν, ὄφρα δαµείη" 
3 . εΓ / / ἕ ) ’ ' ὖδὲ ο οὗ γὰρ ἕνα πρηνιζεν ὁδοιπόρον, οὖδε νομῆα, 

λ / 5] κ ου 9 9ο... / 
καὶ Τύλον οὗ κτάνε μοῦχον ἄώριον: οὐδ᾽ ἐνὺ λόχαη 

ἐγδιάων ὄγε Φῆρας ἐδαίνυτο" πολλάκι δ᾽ ἕλκων 

πα πα 91] 
2/ αι ιπσες, ς ω σφι / 
ἄστατον αὐτόθριζον ὑπὸ πνοιῆσιν ὀδόντων 

/. Ε] ; ΄ 9 ρω 

δέγδρεον εὐθώεντι κατέκρυφεν ἄνθερεῶνι, 

ἔππαλιν αὖ ἐρύ λ ὃν φύ γεγείων” Ἡπαλιν αυ ἐρυων βλοσυρον φύσημα }εγείωγ”, 

ο ---------- 

ν ν. 40ο. Φυελλήεσσαν. ὀμέχλην οτι. Οιιοά ο οοπ]εοίατα ἀθάῖ, 

Ῥτουαϊ ν. ἀΠίεΟΘἀΘΙΙδ. 

ν. 4θ6. οὐρανίαις ἑλέπεσσν θὰ. ϱτ. Ἰοῖα αἀάῑι οᾱ. αἰι, Ρταεϊετεα 
μ 11, 

τ. 40ο. μµάρσυρε εᾱ. ΡΥ. οπιοπά., Εο]ῖς. 

ν. ἀΤι. ὄφρα δαείη οὐι. ἈΝοβίγαπι ἀοάι Ἐαϊς, ἵη οτί 56- 

ουπς]5. Όο6ά 5αφρθεία ει Ἐχενίϊαδ, αιια Ώαθο Ναἱας ἀγαοομεπι χο- 

Ἠμι]ςςο ἰοίμας, πἳ πιο ἀοππατοίας, Ἐοτίαδδο δαείη εαµαια; δοᾷ 

ζεξαπῖ Ῥ]ατα, 

ν. 474. ἐν διάων θᾷ, ϱε, ἐνδιάων εᾱ. αἴε. οχ οἵα, Εαὶκ. ΄ Ἆος 
ςεπἱρεῖ ὅγε θ7ρας Ῥτο οὐ Όηρας. ἳ 

γ. 4Τὸι ἀντόῤῥιδον εἀἰ, Ὠο πνοιῇσιν ὀδ. εἴ. ν. 4πο. 417. 
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πολλάκι δ ἑλκυσθέύτα παλιγδίνητον δδίτην, 

ἄσθμασιν ἐγδομύχοις πεφορηµένον, εἰς στύµα σύρων, 

48ο τηλεφανὴς ὕλον ἄνδρα κεχηνύτι δέξατο λαιμῷ. ο .Ν 

Καὶ ΠΠορίη σκοπίαξε κασιγγήτοιο φογῆα, 

τηλύδι παπταίνουσα" φόβῳ ὃ᾽ ἐλελίζετο νύμφη, 

οθόλων ὀρόωσα πολύστιχον ὄγμον ὀδόντων, 

«φαὺ Φανάτου στέφος εἴδε, πορύπλοκον ἄἂνδερεῶτι 

485 πυκγὰ δὲ χωκύουσα δρακοντοβότῳ παρὰ λόχωη, 

ἠλιθάτῳ αμασῆνι συνήντεε», υἱέν ἰἴ αΐης, 

Ὃν πάρος αὐτογόγοισι τόχοις µαιώσατο µήτηρ, ; 

ἓν γενετῆς µεθέποντα ὀασύτριχα πύκλα γενείου” 

τικτοµέχω δέ οὗ {εν Έρις τροφός" ἔγχεα ὃ) αὐτῷ 

«49ο μαξὸς ἔην, καὶ χύτλα φόνοι, καὶ σπάργανα Φωρηξ, 
/ι ο. οω ’ , .. { καὺ δολιχῶν µελέω» βεβαρημένος εὐρέῖ φόρτῳ, 

{ 3 ’ σ , σ/”  ω / Φ, 4 

νηπιος αἰχμάζων, ῥρέφος ἀλκιμον, αἰύερι γείτων, 

ἓκ γενετῆς δορὺ πάλλον ὁμόγνιον ' ἄρτιφανῇ δὲ γενετῆς δορὺ πάλλεν ὁμόγνιον ' ἄοτιφανῇ δὲ 
«/ πχ , 8 .] 7: ὦπλισεν Πλείθυια λεχωϊον ἀσπιδιώτιῃ. 

. Δ / Β ή α- 
4905 Τὸν μὲν ἐφαθρήσασα παρὰ κλέτας εὔβοτον ὅλης, 

ιά ’ ΄ [ή 

κάμπτετο Λισσομένη" κιγυρὴ ὃ᾽ ἐπεδείχνυε γυµφη, 
13/ α ς ο [ὸ ρω 

ἄπλετον ἑρπηστῆθα κασιγνήτοιο φονῇα, 
; ρ η Α ΄ καὺ Τύλον, ἀρτιχόρακτον ἔτι σπαίροντα «ογίη 

ὼΦὶ , 3 , ’ Μὰ. Δ ΄ 

οὐδὲ Γίγας αμέλησε, πέλωρ πρόµος' ἀλλὰ πιέσσα 
/ . [4 ») / Δ .) ΄ 5οο δέγδρεον αὐτόπερεμγον ὄγέσπασε μητρὺς ἄρουρης, 

ν. ἀ47δ. ἑλκισθέντα εὔτι. 

ν. 4709. πεφορημκένος ε. στόκα ὑρων εὖ. ϱχ. επιομᾷ. Εαἷς. 

χ. 481. Μερόης σΗ. 6. ϱὲ, Ἠερόη σκ. εἆ, αἲί. οκ οια. Γαἰῑς, οἱ 
Υ, 453, - 

ΟΝΕ 48. φόβῳ γ΄ ελ. οὐ, Ἐππεπάανίε Ίαμα Ἠμοάρπα, 
ν. 389. πολύσοτοιχον ει ϱν. οπιενά. Εαϊκ. 
γ, 480, ἔγχεα ὃ αὐτῶν οἳ, Ῥε. οι. ΓΕαῖκ, 
ν. 491. βεβαρυμένος οὐ, Ἐμιονόανίϊ Ίαπα Ἠλοᾶοιαι 

ν. 496, πενυρῇ ---- νύμφῃ οὐδιῖ. 
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3 ; τ [ή ΄ ή 

ὠμοβόρου δὲ δράγοντος ἐγαιτία δόχµιος ἔστη. 
. / ς / 3 9... , ο” 

καὶ πρόµος εἵλικόεις ὀψιωδεῖ µάρχατο σιγῖ, 
Ε] , / ΄α η ἔνχ 

αὐγετίη σάλπιγγι µόθου συοιγμὸν άλλων, 
τΣΟ λε ὅφις. κυκλούμεγος ὅλακς. πεντηκονταπέλεῦρος ὄφις, Συκλούµενος ὃλκῷ 

Γ . ’ -” ... ’ ω 

μαὶ διδύμῳ σγιγκτῆοι πόδας σφηκῶώσατο δεσµΏ;. 

καὶ σκο)ιαῖς ἑλ-κεσσι δέµας «Ἰαμασῆνος ἱμάσσων, 
, Π ΄. .- . , 

χάσματι λυσσήεντι πύλας ὠϊξεν οδύγτων, 
, , ’ ,” , μ 

χείλεσι τοξεύων διερὸν βέλος, ὄμματα σείων, 
λ / , , . 

ὠμὰ, Φόγου πγείοντα΄ γιγαντείῳ δὲ ποοςώπῳ 
αρ ο ’ / ον 

ἔπτυεν ὀμβρποῖσι γεγειάσι πίδακας ἰοῦ, 
2 ) Ε.. / λ { Β) λ ὼς /’ 

χλωρον ὀϊστεύων δολιχόσκιον αφρὸν ὀδύντων: 
σ /{ Δ ’ 3 / [ 

ὑημιλόφου δὲ Γίγαντο: ἐπεσκέρτησε καρήνῳ, 
3/ 9 2ὔ- ἵ ́ ν - . ” 9 1’ παλ πω 

ὄρθιος ἀἴξας µελέων ἐγοσίχθογι παλιῶῷ. 
4 λ , , ; 

᾿4λλὰ δρανοντείης ἀπεσείσατο φθρτον ὀκάνθηᾳ 
» ’ { » ’ 

αἰνογίγας, σκοπέλοισιν ἔοικοτα γυῖα τιάσσων" 
. 2 ́ ’ λ ολ 34 /} ς. 3 ων) 

και πααμη ταγυγυ΄Λλον εἰ ελέλι.εν ακωκην, 
- 4 3 5. { / 15 ὰ Δ / 

ὀρθὸν ἀποντίζων δρυόεν βέλος: ἀμαὶ δὲ κόρση 
ον ) ΄ αι α/ 

πῆξε φυτὸν προὔέλυμνον, Ὁπη περὶ κυκλάδα δειρὴν 
- οῦ, /{ Δ - ΄ 

αὐγενίη γλωχῖνι συγήπτετο δεσμὸς ἀκόγίης. 
λ Δ ὠσε/ς Δ { ος . . , 

καὶ φυτὸν ἐρῥίζωτο τὸ δευτερον’ ἀμφί δὲ γαίη 
” φι Φε ε/Ί / 25 / Δ 

πεῖτο δράκων ἀτίναμτος, ἕλιξ νέκυς. ἐξαπίνης δὲ 
.. , / , ς κ. 

)ῆλυ: ὄφις, ξύουσα παλιγγόστῳ πέδον ὀλκῷ, 
ὰ ια ’ ” 1 - 

εὐνέτις ἀμφιέλιχτος ἐδίζετο Λοξὸν ἀκοίτην, 
σσ Ν , ’ { Ε] , 1 

οἵα γυγή ποθέουσα γέκυν πὀσιν" εἰς σκοπέλους δὲ 

μηκεδανῆς ἐλέλιζε Φοώτερον ὀλκὸν ἀκάνδης, 

ν. δοι. δόχµµος ἔχη ο. αἩξ. ειτοΓΘ. 

. 602. ὀφιώδ. µ. σιγῇ/ ἀε «ἰθίῖο «θεροµίΐ5, απαδί σιγµῷ.- 

ν. 900, ὄμματα «φόνου πν. θἡ. ΡΥ, 2οξὰ φύνου π. εᾱ. αἷτ. οκ 
εοπ]εοι. Εαΐκ. φαί Ῥγαρίθγρα ὕμματα πΌὺρ πνείοντα Ργορομµᾶτ, 

ν. ὀ15. βελέων ἐνοσίχῦ. εἀ ντ. Μεσα οιιεά. Έα]. πι ουσ] 

5εος, 
ν. 619, ὅπη περιχυκΛάδους δειρ. εᾱ. Ῥτ. επιεμᾶ, ας, Ἱ 
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5 1” 3 2 , ος, υ δὲ λό: 

εἲς ὄρος ἐσσυμένη βοτανηφόρο»’ ἀμφὶ δὲ λόχμην 
π, ιά ΄ 

δρεψαµέγη ἄιὺς ἄνθος ἐχιδνήεντι γενείω, ἲ 
.. 3 ΄ ή 

χείλεσιν ἀκροτάτοις ὀδυνήφατον ἤγαγε ποίην, 
, ο ’ πα 

μαὶ φέκυος δαςπλῆτος ἀλεξήτειραν ὀλέθρου 
σοκ Α ο» / 3 / Δ 
ἀζαλέῳ μυκτῆρυ συγ{θµοσεν. ἰοβολῳ δὲ 

ιό ἂ Ἄς Ἀξ ἂ Ἄς κ Ἄέ 

Δ / μι! 1 Ε] 1λλ, Ἡ. Δ Δ Δ . Γη φαὺ γέκυς αὐτοέλιμτος ἐπάλλετο ' καὶ τὰ μὲν αὐτοῦ 
3” 5 ε. ΄ ἱ ΄ ἄπγοον ην ἕτερον δὲ διέστιχεν᾽ ἄλλο δὲ σείων, 
ς ’ 5 η) αι Ε ν { 
ημιτελὴς γέκυς ἠεν, ἔχων αὐτόσσυτον οὐρήν" 

καὶ ψυχραῖς γενύεσσι παλίνσοον ἄσθμα τιταίνωφ, 

οἰγομένῳ κατὰ βαιὸν ἐδήμονι βόμβεε λαιμῷ, 

συριγμὸν προχέων παλινάγρετον" ὀψὲ δὲ βαΐνων, 
’ [ 

νόστιµος ἀρχαίην ὑπεδύσατο φωλάδα χειήν. 

λαὺ Ἰορίη 4ιὸς ἄνθος ἐκούφισεν' ἀμφὶ δὲ νεκροῦ 
{ ο , 

ζωοτύκῳ μυκτῆρι φερέςβιον ἤρμοσε ποίην. 
, ο ’ 

καὶ ῥοτάγη ζείδωρος ἀπεσσιπόνοισι κορύμβοις 
Ὕᾖ 3 ψ ῃ κ. {.. σω ἔαπνοον ἐψύχωσε δέµας παλιγαυξέν γεκρῷ. 

3 / ὃ] / - , ν 

ψυχὴ ὃ᾽ εἰς δέµας ηλθε τὸ δεύτερον" ἐγδομύχῳ δὲ 

ψυχρὸν ἀοσσητῆρι δέµας «Φερμαίνετο πυρσῷ. 
ῃ ον [4 καὶ φέκυς, ἄμφιέπων βιοτῆς παλιγώγρετον ἀρχήν, 

οω αν ΄ Δ λ 

δεξιτεροῦ μὲν ἔπαλλε ποδὺς Φέναρ' ἀμφὶ δὲ λαιὸν 
’ λ 2, ς ΄ ο ὀρθώσας στατὸν ἴχνος, ὕλῳ στηρίζετο ταρσῷ, 

3 λ 1”; ’ ο [ια] 3 / Ε] { 

ἀγδρὸς ἔχων τυπον ἰσογ, ος ἐν λεχέεσσιν ἴαυων, 

γ. 27. }γενέῳ οἲ. Ῥτ. οιιευᾶ. Τα. - 

Υ. 95ο, Ύετρα (οβόλῳ δὲ που {αοῖϊς πηϊοςοάσιίβιις αρίατί ρο- 
τθχυμί Πα, ττ Ίουας Ἰπίρρεγ νἰραίαγ,  Νεάθ Ῥτοθαβη! οοπ-, 

Ἰεείυτα., γε]ωῖ: αζαλέω µ. συνήρµοσεν. {οβόλῳ πρίν. 

γ. 905. ἀερεραί, Ραῖο., αὐτόσσυτον ὁρμην δοτῖῃοτο. 

γ. ὁδά, παλίνσουν Ἠοχθ ἀῑοῖαπι; απ παλέσσυτον 

Υ. 907. φωλάδα χηλήν εὐλτ. {οτίακεο 46. /σοιγα χαρὶς Ππέοὶ- 
Ἡροπάσπα, ἱπβδο]θηίίς. 

ν. 60δ, Ἰορύη οὐ δι. οἱ. ν. 4δαι 

γ. 545. σθέναρ εᾱ. ϱτ. επιεμὰ. ας, 
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5/ 9 : » ή λεν Ὕ Γι ε/ : Γ] : 

ορΌριον οἴγομένης ἀποσείεται ὕπνον ὀπωπῆς. 
; 5. στ { σω 

καὶ πάλι» ἔζεεν αἷμα" φεοπνεύστοιο δὲ φεκροῦ 

66ο χεῖρες ἐλαφρίζοντο: καὶ ἅρμονίη πέλε μορφῇ, : 
’ 4, σ/ , 

ποσσὶν ὁδοιπορίη, φάος ὄμμασι, χείλεσι φωνή. 
Ξ ͵ , Γ - 

λαὺ Κυῤέλη κεχάρακτο γεητύκος, οιά τε χόλπῳ 
1 ’ 9} /. Λ / 

µιμηλήν ἀχάρακτον ελαφρίζουσα Λοχείην 
, κ 5 / . 

πἢγεσι πονητοῖσι, καὺ ἀστοργῳ παρακοίτη 
|κ- .”. ’ , - ” ’ τ ” 

656 λαϊνέην ὠδῖγα δοἸοπλόχος ώφεγε Ῥεί, 
Ε) ο ΄ Δ ὃ -”ω α. ια. δὲ ᾱ-- 5” .-- Ν 

ὀκρυοεν βαρυ δεῖπνον: Ὁ δὲ τροχοειδέα μουφὴν 
, / . - , ” σι 
ἔκρυφε, µάρμαρον υἷα, πατηρ Φοινήτορι λαιμῷ, 
/ " , .Ἀ - 
ἄλλου ψευδομένοιο δ4ιὸς δέµας εἰλαπινάζων. 

Δ ΄ 3 “ / ο) ο όρ 

καὶ λίθον ἓν λαγογεσσι µογοςτόκον ἔνδυν ἀείρων, 
’ [4 3 , ’ 

66ο Ὀλιῤομένην πολύτεκνον ἀγηχόντιζε γειέθλην, 
’ ” ’ - ’ ” ” 

φορτον ἀποπτυων ἐγκυμογος ἀγθερεῶγος. 
-” λ 3 ΄ ; 

Τοῖα μὲν ἐργοπόνοιο πολύτροπα δαίδαλα τέχνης 
9 ’ ; Ε] / 

εἶχεν ἐνυαλίη πολυπίδακος ἀσπὶς Ολύμπου 
ϱλ 5 ΄ / 3/ 3/ 

Ῥαμχιὰς, ἣν ὑρόωντες ἐθάμβεον ἄλλος ἐπ᾽ ἄλλῳ, 
. ῤ 4 3 { ο. 

6056 καὶ σάκεος τροχόεντος ἐκυκλώσαντο φορῇα, 
ῃ ; / 3 ο 

ἔμπυρον αἴνησαντες Ολύμπιον ἐσχαρεῶνα. 
.. ’ , 3 ; 

Τοῖσι δὲ τερποµένοισε δύσιν διεµέτρεεν Ἠως, 
’ , Αα { , ή 

φέγγος ἄναστείλασα πυριγλήνοιο προζωπου 
/ ρ , 

καὶ σκιερὴν ἐμέλαινεν ὅλην χθύνα σιγαλέη Νυξ. 

ὅ7ο λαοὶ ὃ᾽ ἔνθα καὶ ἔνδα χαμαιστρώτων ἐπὸ λέκτρων. 
ς ’ 4 { 3 / / 3 «ω 

ἑσπερίη μετὰ δὐρπον ὀρειάδι κάππεσον εὐνῃ. 
ο ο --- 

ν. 548. ὄρθιον ά1ῖξ, 

ν. 549. νεοπλεύστοιο θε Ῥχ. επιειά. Ἐαὶκ. 
ν. ὅδο. µορφής οὐ με. Θεά οἱ. δε(4. 4αἱνΝΟ5. 

ν. 596, Ἐοτί. ὀχριόεν ἆθ ἄυγέτο Ἱαρίάθ, Ἀοκ, αἱδί τροχοειδέα 

ΑἰκΙΙ 4ο {οχιηα Ρατιπι εἰαδοταία, ἀχάρακτον ν. ὁ95. Ἰεςί ροϊεγίε 

βροτοειδέα, 4πο µεμηλήν ν. 995. ἀποῖε. 

τς -κ--- σπα ρης αμ ντ---Μσ-ον----- 
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ν -λάμον ἕων  βαρή εἶδος ο αθήνηε, 

μα] .. άν, ον ποπ στύλον τς 

κ ο. ὁ 



ΝΟΝΝΟΙΑΙ 

ΦΡΟΝΤ α ΚΤΩΣΥΝ 

κ Τ 

΄ ν) ς/ 5 { ρω 4ηριάδη ὃ᾽, εὔδοντει κατηφέος ὑψόθεν εὐνῆς, 
’ Δ / ων / 

Ῥάπχῳ πιστά φέρουσα παρίστατο Φοῦρις 49ήνη, 
ο» 3 ’ { 

γνωτῷ ὃ᾽ ἐσσομέγην ἑτέρην μγηστεύετο γίκην " 
σ ΄ ’ 5 ΄ 

καὶ δέµας ἄλλάξωσα µετάτροπον ἴσον Ὀρόντη, 
΄ Δ α 6 / ρω 

ὅ γαμβοῦν ἄερσιλόφου µιµήσατο «4πηριαδῆος. 
9 σσ, /{ 3 νω 

καί μι}, ἀποζῤίψαντα αιαιφόνγον οἴστρον ᾿Ενυοῦδ, 
λ Αα, { ”/ / 

µιμηλὴ δυλίοιο παρήπαφεν ὄψις ὀγείρου, 
ὁ α/ / δ. 34 /  Ἡ ΄ 

τοῖον ἔπος ῥούωσα, καὶ ὀλλυμέγων ἐπὶ πότμῳ 
, { ς ΄ ή 

ταρβαλέον ᾧάφσυγεν ἐς ὑσμίνην «4ιογύσου" 
” 

ο. / Δ Δ ΄ ἀ 

10 Εὖδεις, «{ηριάδη: σὲ δὲ µέμφομαι' ἀστυόχων γὰρ 
’ / π] ή ΄ Ε] 

πάννυχον ὕπνον ἔχειν ἀλλότριόν ἔστιν ἀνάκτων 
{ς/ ” ., Ά ’ 3 ο / 

υπχου µέτρον ἔχει ῥουληφόορος. ἄιιφὺ δὲ πυργων 
Π ο ο ὃ”ω 

δυςµενέες κλονέουσε; αὶ οὐ δρυ Φοῦρον ἀείρεις, 

γ. 5. ἐσσομένων εὐῖ. ἸΜεοιη θιπειμᾶ. Ὑ. Ὁ. αρ. Ὑ]]οίς. Ερὶ5ί: 

πμ. Ῥ. 2ο. αἱ Ἠρίπαχα αὖεο ΥθΕΠΙ 19ο οβεειναῖι. Ειοιι- 

ἀαμο ορτῖα; δεά μοϊαπάα Ρ]ιναδί5 μνηστεύέτο γίκην γνωτῷ, /γαίγέ 

νἰοἰογία]π οοποἰζίαγα δέπαεὐαξι 

γ. 4. Ὀρύντην εα1ί. αἴιο οἱ ᾖσον 611 ἃοοιδαί, τεοίο Ἠίο 

Σιταὶ ρηίαῖ Ὀομταά. αἆ Ά]ως. Ρ. 4δ. Χου ρειδαἀει. Ὀρόντῃ Ίαμι 

Πιοάοπι, 

Υ. ὃ. ὀλλυμένῳ ἐπὶ π. θὐ]τ. ΠπαΙθ. (Οοττοκίτ εἰ Εμοᾶσαι, 



ὃ5 ΝΟΝΝΟΤ3Υ λα 
να 

οὖκ ἄῑεις τυπάνων ῥόθιον κτύπον, οὗ µέλος αὐλῶν, . 

15 οὐ φοιίης σάλπιγγος ἀγέστρατον ἦχον ἀκούεις. κΧ 

ὑμετέρην δὲ Φύγάτρα φεήνιδα πενθάδα ήρην, ρα 

ΠΙρωτονόην, ἐλέαιρᾶ; κινυροµένην παρακοίτην, ος : 
πλ] ’ συ Χ / 3 [ή 

μηδὲ Λίτης, σκηπτοῦχε, τεὸν νήποινον Ορόντη». 
ρ - ὰ 3 σω Π [ή Δ 

κτεῖνον ἐμοὺς ὀλετῖρας ἀτευχέας' ὠκυμόρου γὰρ 
2 ρω ο. / ασ ο. Γ ο 30 γαμόροῦ σεῖο Φανόντος ἔτι ζἕώουσι φονῆες. 

ο πα κ .. - , Φε {. ΄ 
στηύος ἐμὸν σποπίαζε, τετυμιιένον ὀξέὶ Φύρσῳ. 

. 1. ζ ς/ 3 ε) 4 ο 3 κ 0 άδ : Π -- 

ὠμοι, Ὁτ οὐ «{υκόοργος ἀρῆιος ἐγφάδε γαΐει 
1/ ερ α 3 ’ ς /Λ ὼ ’ -- 

ὦμοι, ὁτ οὐκ 4ραβεσσιν υπερφιάλοισι’ ἀνασσεις, 
/ ; ’ ο. - , 

ἀηριάδην ὃ ἔνόησα πεφυξότα ὃ ἤλυν ᾿γυω. 
Δ 3 [ο ο 9 ςται πε ςν ή 

25 οὗ ὣΦεὸς ήν ιόνυσος, ὃν εἰς αλὸς οιδμα διωκων, 
μαι , . , 

Ὀγητὸς ἀγῆρ ποίησεν ὑποβρύχιον µεταγάστηγ. 
/ αν , «{ ΓΑ - , ΄ 

ἄτροµος ἔσσο λέων, ὅτι χάλκεον ἀγέρα φεύγων, 
; 4 .. , ο φεῤροχίτων «4ιόγυσος ὁμοίνος ἔπλετο }εβρῷ. 

οὗ κεῖγος κατέπεφνεν ἀρειμαγέων γένος ᾿Εγδῶν, 
.ν αλα ν π, . ῃ , 
50 ἀλλά.μιν αὐτὸς ἔπεφνε παιήρ τεύς' ἔν πολέμοις γὰρ 

0 
η Π { σς. λ ο’ 5, , 

ὑς προμάχους φεύγορτας ἴδων, ἐδάμασσεν Ὑδάσπης. [.] 
» 

ω “4 ορ Ἱ ς ... ο κ 1 
οὐ αὐ πέλεις ἑτέροισιν ὁμοίϊος: οὐραχιον γὰρ 

» 

’ οσο 3 4 ΄ ΄” 

ἠυγατέρος Φαέῦοντος, ἐριχλεγέος σέο πάππου, 

Γι κωσεω - 1 ορ ο δέ πο ὃά ο ὴ 4 ἃ αιμα φέρεις" ου «γητον έχεις θέμας ου σὲ ὁαμάσσευ. 

ὅδ οὐ ξίφος ἠὲ βέλεμνον, ἐπιβρίθοντα "4ναίῳ. 

ν. 19. νήπιον Ὀρόντην οᾖ. ϱ. οπιοπάαγαῖ Ρας, εἳ ζαπί, 
ν. 32. ὤμοι (αΐ οἳ ν. Ῥχβεοσά.) οἳ αμάσσει θά1Ι. 

ν, 35. Ὦθεςδί νι]σο Ῥαγοι]α δέ, ῥτάείετοα Ἰοσίίαν χο νθυδι 

Ρ05: γ. 26. δίμεθ ηθχιιι 

ν- 30. οὗ κεῖνος εἰ. αἶτ. 6 οοπ]. Ἐαλκ. Ῥτο ξεῖνου. 
ν. ὂοι στολέκοις εὐῖ. 

ν. Ό2. 8. ουρανίου γὰρ Φυγατέρεε οὐ τι, δἱωθ 886ΗδΗ. Αδίτί 5. 

Ακίενία, Ῥμασιποπιί μα, Ἡγάσερίν τικου, αλάτου οδί Ελεγίαά!ς, 

Ίπμσε οὐράν. αἷμα, οἱ θνητὸν δέμας ν. 54. ομρομᾶτιιῖν 

γ. 59, ἐπιβρίδοντα οὐ, εοττονἰῖ Ίσα Ποάομ, 



χω 
. { 

- 

ο 
5 - ο) , Γ΄. , 

τ εἶδος ὀνειρείοιο. μεταλλάξασα περοζώπου. 
κ 

4ΙΟΝΥΙΣΙΑάΚΙΝ ΚΣ. ΧΧΥ/. 38 

«Ωο. φαμένη, απρὺς Ὄλυμπον ἔβη ο ας 4ὐήνη, 

’ τω / Β) ου 4ηριάδης ὃ᾽ ἠφος ἀπὸ πτολίων, ἀπὸ γηῶν 
’ / Δ Π 3 ΄ 

Κέκλετο. κηούκεσσι, πολυσπερὲς έθνος ἀγείρειν. 

4ο καὶ πολὺς ἔνθα μαὺ ἔνθα Φυελλήεντυ πεδίλῳ, 

Ρ' 

Ἡ Ρ) /.. « 4 ὸσλ ο / 
λαὸν ἀολλίζων ἑτερόπτολιν, Πε κήθυξ 

᾿Ηφην παρὰ πέζαν: ἀρειμαγέες δὲ μαχηταὺ μα λησης πμματεες μαχη 
ι .) ῃ οὰ : 

παντοῦεν ἠγερέῷοντο, καλεσσαµένου. βασιλῆος. 
οω ς ... οω οο 

1Ιᾳῶτα. μὲν ὡπλίζοντο κυβεργητῆρες ᾿γυοῦς, 
3 - ιά ΄ ’ ο. ς -ω 

-«4γραΐος ᾿Φλόγιός τε, συγήλυδες ἡγεμονῆες, 

ἀρτιτελὲς μετὰ σῆμα νεοφθιμέχοιο τοκῇΠος, 
’ κό ’ [ή 

ἀτὐλαίου δύο τέκνα". συγεστρατόωντο δὲ Λαού, 
ε/ 2 ὰ 4 ν 
ὃσσοι υρὰ νέκοντο, καὶ ᾿ἔνδῴου ποταμοῖο 

ΛαίδιοΨ, Ομβηλοῖο. περὰ πλατὺ ῥάρβαρον ὥδωρ, 

5ο καὶ Ῥοδόην. εὔπυργον; ἀρθιμανέων πέδον ᾿Ινδῶν, 

καὶ κραχαὺν Προπάνισον: σοι τ ἔχον ἄντυγα νήσου 

Γοαιάων, ὧν πάῖδες ἐθήμονος ἀντὶ τεκούσης 

:ἄρσενα μαζὸν ἔχουον γαλακτοφόρου γενετῆρος, 

χείλεσιν. ἀκροτάτοισιν ὑποκλέπτοντες ἑέρσην: 

ν. 57. µεταλλάκουσα ε. ϱτ. µεταλλάσσουσα εᾱ. πε εκ οια. Γαίς, 
µεταλλάξασα Ί8ιι Ἀλοάᾶομα. 3 

γ. 58δ. ἀπὸ νήσων οοττίσεραϊ Γαἰκ. {πι ουχί 66ος, Ἠΐς οἱ ν. 222. 

ἀεεερίιι5, αἱ γίάετις, ν. αά47. Οαεἴεγαιι //ώος θ11Ε. 

γ. 42, γώην οᾶ1ιί, 

Υ. 4Β. Ἰνδώου οἁῖ, πα ποπιϊάδας, 4πας Ἠΐο δοφαπΗξαχ, σο0- 
ΕταρΒ]ςί6 Πμάίαο, μιαοῖθς αρονἠδε]ηια «ααεθαια δα, ηἰλὴ] νο]αῖ 

11ΟΥΔΤΕ; εἰςι μΑά 56 ππσα ατα αἴασπο παπα 1 Ἠαθς ἀπ νο {ῇ, ος 

ἀσδία οἱ Ῥτοβαρίμα., αά οοπιασμ{αν 1 αλ χοίοιομάα, {αοί]ο οὔτι- 

1ογιηῖ. 
«“ ιό 3/ ΄ 

ν. ὃπ. ὅσοι ὃ᾽ ἔχον οτε, 

Υ. ὅ5, γραιάων παῖδες., χο]οία Ἱασαμᾶ, οὗ. ῥτ, οἳ παῖδες εἰ. αἲί. 
ε οομ]θοί. Έα]ίς, ταχραία ορθά αοἰάομθ. 

ο, 11. 6 

»ἳ 



δ4 

- 

55 

ΝΟοΝΝΟο3Ί 

5 

η 
οὗ τε Σεσύρδιον αἰπὺ, καὶ οἳ λινοερκέὺ κύκλωῳ ὰ 

Τάΐζον ἐπυργωσαιτο Λιγοπλέκτοισι δοµαίοις, η. 
3); 3 κ δε; πρ εν. αώιζ .. 
ἄρεος ἀκλινὲς ἕομα, καὶ οὗ ποτε δἠῆίος ἄνήρ, 

γαλκὺν ἔχων, ἐθῥηξε λινοχλαίνων στίχα πύργων, {) 
κ» 

ς 3 3 ἀθῥαγέ”, ευποίητον ἐὔὐκλώστοισι «δεμέθλοις. 
-- . ιά .᾿ ΄ 

θο Ἰ'οἷς ὃ) ἔπι ὣαρσήεντες ἐπεστρατόωντο µαχηταί, 
, -- ’ 

Α4άρδαι, καὶ Πρασίων στρατιαὶ, καὶ φῦλα Σαλάγγων 
΄ - ον ς ’ π. . 

χρυσοφύφων, οἷς πλοῦτος ὁμέστιος, οἷς θέμις αἰεὺ 
/ ή/ / λ ΄ Ἰέδροπα καρπὸν ἔδειν βιοτήσιον" ἀντὶ δὲ σίτου . 
-- .) / { ... { ο 

κεῖνον ἀλετρεύουσι μύλης τροχοειδέὺ κύκλῳ' 
’ ω” , - ΄ 

65 καὶ σκολιοπλοκάµων Ζαῤίων στίχες, οἴσιν ἐχέφρων 
[ά , 5 [α] π. -ω 

ΤΙαλθάνωρ πρόμος εν, ὃς ἔστυγε 4ποιαδῆα, 
3/ ’ ς ’ / . 

Ίψεσιν εὐσεβέεσσιν οµοφροτέων «4ιονυσῳ' 
ἃ ἀ, ε. / ͵ Δ ’ ” 

τὸν μὲν ἄναξ ιόνυσος, ἄγων μετὰ φύλοπιν ᾿Ινδῶν, 

ἀλλοδαπὺν γαειῆρα λυρδμήτῳ πόρε Θήβη " 
, , { σὰ. τό ΄ 

70 καὶ «ίρκη παρέμιμνει λιπὼν πατρῷον ᾿ὙΥδάσπην, 
, - { / ”Αυνίου ποταιιοῖο' πιὼν Ισμήνιον ὕδωρ. 

- 

τν τν ι 1; ε/ ρρε] 

Τοῖς ὃ᾽ ἔπι, κυδιδων, στρατὸν ἄσπετον ὥπλισε ΙΗο(ῥεὺθ 
. | κο. ’ .) ΄ 

Αιδιασίδης, γεγείῆθυ συγέµπορος, ὃς τοτε λυγρῷ 
’ .. ’ μα) ΄ ε/ ’ : 

γἠραϊ πένθος ἔχων κεκερασμέχον Ίψατο χάρµης, 

26 γηραλέη παλάμη πολυδαίδαλον ἀσπίδα πάλλων, 
λ σω .. ’ ” Ν ο 

καὶ πολιῷ λειμῶγι κατάσκιον ἀνθερεῶνα, 

ν. 69. οἵ τ᾽ ἐε Ἐσίνεον αἰπὺ θΜΠί. «Σεσίνδιον, πόλις Ἰνδιπής 

ΦιορΗ. ΒΥ2. 
γΥ. 50. αθῥαγὲς εὐποίητον οί. ᾿ Ξεᾷ πεπῖναη οςυιαᾶγδτρίαμτος 

εστι α]θεί. 564. Ἱαπσεμάι 655ο. Ῥατυιι τα] ῥτοβαβα]ε νΙάεῖιαν. 

Αροςἰτορίὰ ἴα[λδ νάναµα εκοηιρίτων ᾖαῦθο, Φεὰ ἔ. τειξδαδ ο0]]οςδαι- 
ἀάδ ρο5έ γ. ὀ6. αΡί ἕρμα 5εµαταῦ, 

γ. 6ο. τοῖς ὃ᾽ ἐπὶ 8. εὔτι, 

ν. θι. δάόρδα καὶ πρ. εᾱ. Ρ5., 6ιωθπᾶ. ο Φῖερ]. ΒΥ2. Γω. 
ν. 05. χύδρυπα οἁ{ι. αρετιο ὀττοχθ, 

γ. Τι. Παιογίου ποταµοτο οατιῖι, Ἱποριεδίπιθ, 



410ΟΝΥΣΙάΚ.ΟΝ.ΚΣΤ. ΧΧΓΡΊ. ὅὃ 

/ { { . / 
αὐτύματον κήρυκα χρύχου δολιχοῖσ, τινάσσων, 

εὐσ  α, / ΦΦΒΔΗ 3 φον 
υἱὸν ἔτι στειόχων μιγυωριον, Γνδὸν ᾿Ὀρόντην, 

{ { η «/ ιά 

""Μιδνάσος αἰολόδακρυς: ἄναξ δέ οὗ ἔδπειο ἸΤοῤῥευς, 
’ 3, / { η { 

δο ὄρδιον ἔγχοι ἔχων, τιμήορος ὄφρα δαµάσση 

λαὺν ὅλον Βροµίοιο, καὶ ήθελε μοῦνος ἐρίζειν 
ν / ο) ΄ - 

Βάκχῳ γνωτοφύνῳ, καὶ ἀνούτατον υἱα Θυώγης 
Ἡ βρω) / .. οὐτῆσαι μεγέαιγὲ, κασιγνήτοιο φονῆα. 

ο Ἴ η 4 { / 39 ο καΐ σφισιν ὡμάρτησε πολυγλώσσων γένος ᾿Σγδῶν, 
ο. .’ { / / ” 

85 οἵ τ ἔχον ᾿Ηελίοιο πὀλιν, καλλίκτιτον ἱὔρην, 

ἀνγεφέλου δαπέδοιο Φεμείλιον οἵ τ ἔχον ἄμφω, 

᾽ἀνθην]ς λασιῶνα καὶ αορυχίης δονγακῆα, 
πι ο Α ῴ ῃ 

καὶ φλογερὴν ἈΝήσαιαν, ἀχειμάντους τε ἸΜελαίνας, 
.. πι Ἡ α. ΄ 

καὶ πέδον εὐδίνητον ἁλιστεφάνου Πατοαλήνης" 
/ η / ο ᾽ ω.. 90 τοῖς ἔπι 4υσομίων πυκιγαὺ στίχες, οἷα καὶ αὐτῶν 

Δ { α / ου π! / 
φρικτὸὰ δασυστέθνων ἔκορυσσετο φῦλα Σαβείρων, 

΄ , νὰ σ 
τοῖσιν ἐνὸ αραδίη λάσιαι τρίχες, ὧν χάριν αἰεὺ 

-ω / .” η ϱ) / γι Γ ψυχῆς αρσος ἔχουσι, καὶ οὐ πτὠσσουσιν Ἔνυω. . 
5η Ἡ ιά ε] ιά, π 

Τοῖσι συγεστράτοὠ»ντο καὶ ἀγέρες Οὐατοκοῖται, 
επ ͵ ΄ ᾿ 5 δι Ὕ} . { ΄ 

«96 οἷσέ θέμις δολιχοῖσιν ἐπ᾽ ουασίν ὕπνον ἰαύειν" 
Δ λ η ε;. 2. . { «/ ς 

τοὺς μὲν Φρίγγος ἵπανε καὶ σπετος εἲς μόθον ἕλπων, 
.) / ΄ { ς [ή 7” ῥ 

αυγηεις τὰ ἄάνυκλος ὁμόστυλος, οἷς ἅμα ῥαίΐνων, 
ς οω ρ ς ο! ώς α) ο αμ 

Γππουρῷ συνύεῦλος, ἐκηβόλος ἔστιχε Ἰοῤῥεύς 
μα ν 

. 

ν. 70. Του. αἰλινόδαχρυς. 
ν. δι. {λεῦε µοῦνος οί, 

ν. 82. ανούτατο οἷα πιαὶο οκοιδά  οἳ. αἲε, 
ἵν. 88. Νήόαιαν (Πιαῖς δα βίας Ἀησαίαν) 801618 Τομ. 

γ. 90. Παταλίννης οχιτ, οἱ, ΚΝΝΙΠ. 168. 

ν. 90. οἷοι παὶ αὐτῶν οὐ]. {ο α[(αοιῖθς οσοιιτθα!θ, 

γ. 96. Ερίγγος ει. ο. ΧΧΝ, ὅο00. διά, 

γ. 97. Ῥτο 4άψυκλος Ἰοροιμίαια Γοείὰ5ς6 ὠΦόρυκλος, ἆπὶ οσοι! 
Τ ΧΧΙΧ. 205. πὶο ἀἴνουθιν οοί. 

ν. 98. Βαδροσια πΟιπεπ ἠοῤῥεύς: οπθοί ομῖπι αἷίοι ΝΤου]ιοτις 
ἄϊνουδιιδ α Πο Ὠίάπαςί ν. 71, 55, Ὠοτ]αά( «επετο, αυά πάπας 

6 ἃ 
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4 δι ο ο κα ε/ 1 3 ΄ . 

μα φὀον ἴσον ἔχοντες, ὅλον στρατὸν Οὐστοκοίτην . 

πέντε δαφοινήεντες. ἐκόσμεον ἡγομονῆεο. 

Τέκταφος εἲς µόθον ἠλίεν ἑκηβόλος, ὕ ὕς ποτε κούρης, 

χείλεσι πειαλέοισιν, ἀλεξητήρια πότµου, 
; ’ αο ὁ , - Ὁ 

πατροκύµου δολύεγτος ἄμέλγετο γεύματα μαζοῦ, . 
, Ε) ’ ου ο” 1 3 

Τέκταφος, αὐαλέος «ναφαρῷ γαοὶ, νεκρὸς ἐχέφοων, 

ὁππότε µιν σκηπτοῦχος, ἔχων ἄστοργον ἀπειλήν, 

«ποιάδης, σειρᾷσν πολυπλέμτοισι πιέζως» 
ὃ , 3 { . ὥ λ Γ.. ο μγο 3 
έσμιον εὔρωεντι κατεμληϊσσε ῥερέύρῳ, 

ά , σ9 ὄτροφον, αὐγμώωντα», δέµας πεχαφηότα Λλιμῷ, 

ἄμμορον ἠελίοιο καὶ εὐμύκλοιο σελήνης. 

καὶ χΦονίῳ πεκάλυπτο. ῥυῦῷ πεπεδημέγος ἀγήρ, 
9 λ ο κ: ; ” ον ΜΕ 

οὗ ποτὸν, οὗ τιῖα δαῖτα φέρων» οὐ φῶτα δοκεύυωνε 
Π { 

ἀλλὰ πεδοσκαφέων λαγόχων ὑπὸ κοιάδι πέτρῃ 
τ ’ ΄ να. “- σω 

κεῖτο δυηπαθέων: γαονίῳ ὃ᾽ ἔστρευγετο λιμῷ, 

πειναλέων στοµότων ὀλιγοδρανὲς ἀσθιια τιταίνων, 

ἔμπνοος, ὄπνεύστοισιν ὁμοίίος: οἷα δὲ φεκροῦ 
Ε] κ. κ κα, ; σ. "5 ῤ 
ἐμ χοοὺς ἀζαλέοιο δυσώδεες ἔπνέρφμ. αὐραι. 

ον . . . ο : 
Καὶ φυλάκων στρατὺς Πεν ἐελμένον. ἄνδρα φυλάσσων, 

ὃν τύτε κερδαλέη Φυγότηρ ἀπατήνορι. μύθῳ 

αἆ Οὐατοποίτος Ῥενήπολοι. ΎΆοαιε Ἠάθς Ἠπβεπῆα ον 1θοῖοπᾶ 
γω]ραίᾳε ΧΧΧ. 198. τί Τενναρίδπε ἸΜοῤῥεύς οσον... Εος- 
Ίωδος Ἰεσοιμά. ἔστιχτν Εγρεύς, φ αἱ ἴάρπι ν]άενὶ Ῥοδ8εί ἃςο Ἐγρέτιος, 
ΧδΧἈ. ὅοχ. ὅοο. Ό14, πα οιιαι Ὦμμρβα, εκ Οὐατοκοίσαις, αὲ 

νλάείατ, οοπμαθιοΥαἴ5. . 

γ. 101. κούρῃ εᾱ, Ρε. εἳ οἱο Ῥει]ς. αἆ βιερῃ. Ώγα. ἵπ 4ώριον 
Ἰαιάαί. κουρῃς εᾱ. αἷι. οἰδί Γαλ. νευι γιάεταί, 

ν. 102, πιγαλέοισι» θα1τι. 

γ. 105. ἅμ μέργετο οὐ. Οοχσοκήν θἶαπα. Ἠλοάοτα. 

γ. 108. -. αώοντα θᾷ. ϱ.. αὐχμώοντα ει. αἲ:. εκ επιοπά. Εαῑκ. 

γ. 112. ὑπυκοιλάδε πέζαιςο εἰ. Ῥε. ὑπὸ κοιλά δε πέτρᾳ εἰ. αἷτ. 

εκ ει. Γαΐῑς. «μι οἳ πέζα Ρτορομεβα!. : 

γ. 114. πιναλέων εθἰτῖ. 
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210ΟΝΥΣΙάΚΟΝ ΚΣΤ. ΧΧΡΊ. 6; 
πα, 

3/ μὴ κ. , Ἆ μα άν εν ψ / ὥπαφεν: ἱκεσίη δὲ βάφυστονον ἴαχε φωνην, 
, , Ε σι 

σοισακένη δολόεντα νεητόκος εἵματα, νύμφη" 
κ 1 5 

Γή μὲ κατακτείνητε, φυλάκτορες" οὐδὲν ἀείρω, 

οὗ ποτὸν ἠλθον ὄγουσα καὶ οὔ τινα δαῖτα τοκῇη, 
{ , ο ' 3 ο ου 

δάκρυα, δάκρυα μοῦνον ἐμῷ γεγετῆρι πομίζω” 
- ; 9 [ιά δα, 

χεῖρες ἀπαγγέλλουσιν ἐλεύθεροι: εἰ γόος υμῦν, 
, υ σ, 

εὖ γόος ἐστὶν ώπιστος, ἀμεαφέα λύσατα µίτρην, 

ὀίψατέ µοι κρήδεµνα, τινάξατε γερσὺ χιτῶνα" 
.) Δ η 2/ ΄ 3 ο Λ μφα Ἰα 

οὗ ποτὸν ᾖλθον ἄγουσα φερέεβιον. ἄλλά καὺ αυτῆν 
, χ ο» / 

πρύτατε σὺν γενετῆρι καταχθονίῳ µε ῥερέῦρῳ ' 
.) ΄ ΡΕ] ΄ Φα χο ο ” ιά ὁ 

οὗ φόβος, οὐ φόβος εἰμὶ, καὶ ἣν σπηπτοῦχος ἀπουσῃ", 
[ή Αα θ 

τίς γέκυν οἰατείροντι χολώεται; αἰνομόρῳ δὲ : 

τί κοτέευ Θνήσκοντι; τίς ἄπνουν οὖκ ἐλεαίρει; 
2/ ΄ σω 

ὄμματα ὃ᾽ οὐ μύοντα πατακλείσω γενετῆρος; 
/ ” ιά Ν 

αρύψατε" τίς Δανάτοιο πέλει φθύνος; ὀλλυμένους δὲ 
τ ή Β] , ῃ μ ὤ , εἷο τάφοφ ἄμφοτέρους, ενέτην καὶ παῖδα, δεχέσθω. 

ιν, , , αμ ἔσχει λ ον) π ὰ 
2ς φαµενη», παρεπεισξδ. αὺ ες μυχο» εοραμε ον 

Ε] αμ ο . ιά Ἐ δὲ 9 ὀρφιαίῳ γενετῆρι φαεοφὀρος᾽ ἓν δὲ βερέδρῳ 
3 [ή Δ αγ 3 «. ΄ / αω 

εἲς στόµα πατρὸὺς ἔχευεν ἀλεξικάκων γάλα μοξῶν 
΄ , Δ " Π { 

ἄτρομος" ᾿ΗἩερίης δὲ «Φεουδέος ἔργον ἄκουων, 

γ. 110. ΕΙ ἐκεσίη-- "νύμφη ἀῑοὶ ροῖοςί, πα] αίδεοιι [απο ἐκὲ- 

σης γε] ἐκεσίην φωνήν. 

ν. 124. Πεῖρες ἀπ. ἐλεύθεροι γοχρα 8ιββθοῖᾶ. 

τν. 192. Ῥορδυῖ θἵσηαπῃ ἠμτογχοσαιἰομίς ν μα Ὑδυδαδ, Ὕυἷα θῑα5 

πὶκ οο]ιαστεῖ: οοι]ο5 Ῥαϊγῖς, πιογίθ 56 οἰαιάθηίεν, 65ο ἨΒλία ποιι 

εἰαιόάαο Ὁ η, επ 
γ. 198. ἄτρομοο" ἠερθες δὲ 3. εά. 8ἱμθ θεµδι. Όπι Ες 

ΧΚΣ. 103. Ἠερίη νιἀεαίας νετ ππα]θείδ Ἠοπ1ΕΙ 6556, οἵ ορ- 

Ῥοδἱζο, «σας δίο 1μΐοι Ρροῖσίσ, γο]αῖ δερυ], Τεκτάφου, εἴ 

{αο, δαΏ ἀἱο υογβαπίν, Ἠερέίης, ο. Υ. 1206. ποπαῖια οεοπθρ]- 

οταν, ορίιο οοπτεπία! Ἰαάΐσνο Νοιά ἠπσεπίο, 60 Ἠήπα5 ἀε Ίνας 

επιονάαβοπο ἀπιρήτο, απο {αο]ϊα5 δἱο ἴεγίας αἀοάπθ Ίοεις ΧΧ.Σ., 

τα8ά, ο 1ρδο οοτγηρίαδ, οοχιὶρὶ Ῥοϊθοῖ. 9θά γἱά. Οοπηπαθηῖς Ελιο- 

ὁοπιάπης οον]οοἷί ἠνορέηςι 
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ΝΟΝΝΟΤΥ ἁ 
. 

4Πριάδης Φάμβησε" περισσονόοιο δὲ κούρης 3 

εἴκελον εἰδώλῳ γεγέτην ἐγελύσατο δεσμῶν" 
3 ο φήμη ὃ᾽ ἀμφιβόητος ἀκούετο, καὶ στρατὸς ᾿Ιγδῶν 

μυ 3 ΄ / σα” / 

µαζον ἀλεξικάκοιο δολοπλόκον Ίγεσε γύμφης. 
ως ; Γὰ λί ’ ς ῤ μ σ; 

Ὅς τότε Εωλίγγεσσι µετέπρεπεν, ὡς µέσος ἄότρων 
΄ ΄ ιά εγ ο ΄ 

αἴθέρα φαιδρυχων, ἄμαρυσσεται ἕσπερος αστήρ, 

ἕσπερος, ἑσπομέγης Λιποφεγγέος ἄγγελος ὄρφτης. 
΄ ’ Γ ’ 

7 ὤλων ὃδ᾽ ὑψικάρητος, ἀερσιπόδης τε Θυραιεύς ήτο ψες ἲ ζ . 
ια ; / Δ Π , , 

ὑψιεψής ϐ᾽ Ἴππαλμος ὑπὲρ πυµάτης κλίμα γαίης 
«{ 38 ϱω ’ 4 

ὥπλισαν αἰόλα φῦλα δορυῦρασέων "4ραγώτωγ, 
/ ’ ’ ο. ’ 

4ερσαίων τε φάλαγγας ὀμήλιδας, οἵ τε σιδήρῳ 
’ τω / ’ 

κτειγοµένους κατ ἄρηα χυτῇ κρύπτουσι κονίῃ. 
τ Ὅρς - ” [κτειγομένους κατὰ ὑῆρον ἐτυμβεύοντο κοχίη.] 

σε. ᾿ 3 Αα! «. 3”. ΛΑ}, “-- ή Ικαὶ στρατὸν ἀγευλοτυξον ἀολλίσσας ἐπικανρωγ, 
ε ; ολ 5 , . ῃ 

4ῤοόθους βραδὺς ηλθε" γεοταήτων δὲ κοµάων, 
3 / / γα Λ ’ υ 3 

αἰδόμεγος κεκόρυστο, Ίόλον καὶ πένθος ἀέξων 
ἳ / 2} 3 / / ε 3; 4 Λ / 

ῥουπεράου ῥασιλίος., ἐπεί νύ οἱ ἄφροχι λύσση 
’ ς Πω το ΄ ό «πηθιάδης ὑπέροπλος Όλην ἀπεκείρατο χαΐτην, 

5 εΡ.. . 1. 3 μα . ι 
Γνδοῖς πικρὸν ὄνειδος. ἄγαγκαῖος δὲ µαχητῆς 

Υ. 142, Ίγεσε οἆ. ϱ:, 

ν. 145. Αποιοσίίας ΦΙθρΗ. Ώγ2. αἨαπα {. ππονἰβσαῖ, αἱ Βωλήγγησε 
εοηίµετεῖ; δε γεεαττῖϊ Ῥωλίγγεσσοι ΧΧΧ. 510, 

γ. 191, Ύθγσας Ἠϊς ἘΕακεπβρηχσίο 4άοααθς γοάππάατο νιάρβαίας. 

Βυδρίσετίς, Ῥοδταιι θ Ῥείας θοείραίσσε, Πιποκ νοιο Ρτορίος αηί- 

απ αρίιπα πιρογ[οσοίιπη {(ἐτυμβείοντο) τεριάἸάδεο, . 1μγθμί», 

απαθ αηίεοεά(ίτ, Ἠπεβοτθ 1661916. 

γ. 192. αολλίσας οὐτί. 

γ, 1925. αβραάθοος θὰ. Ῥτ. οπιθιᾶ. Ἐας, 

Υ. 196. ὑπέροπλον ἅλην εάϊα. 95εὰ εδ ἴετο Ῥειρείπαπι Τειίᾶ- 
4ἱ5 ερ]πείοῃ. 



ΠΙΟΝΤΣΙάΚΙΟΝ ΚΣΤ. ΧΡ]. 5ο 

5 Ν ’ 9 Ν 9 / / εἰς ἐγοπὴν μµόγις ἠλδε, καὶ αἰπυλόφῳ τρυφαλείη 
ο] τλν ον. / δ/ 

λωβητὴν ἐκάλυπτε Λιπότριχον ὄντυγα κύρσης, 
α΄ Ἡὰ 10ο αρυπτὸν ἐπὶ κραδίη µεθέπων κότον. ἓν δὲ κυδοιμοῖς 

1009 

17ο 

λ, . , Φ 3 α ὉΨΝ / «/ 

Ίματι μὲν πολέμιζεν ἀεὶ δ᾽ ὑπὸ πάνχυχον ὥρην 

ἄγγελο», ἀγγέλλοντα ποήµατα «4πριαῦλος, 

Ῥόάπχῳ πιστὺν ἔπεμπεν ὀπάογα" λαῷριδίως δὲ 
/{ / ; 

Αηριάδη κεκύρυστο, καὶ ἀμφαδίην 4ιογύσῳ. 

Ἐούδων ὃδ᾽ ἄγοια φῦλα, καὶ ἐγρεμόθων "4ριηνῶν, 
ν Γ ν / ΕΝ ’ ο) Ἀ .λ Ὀλ 5/ ’ , 

χαὶ ΄αόρων ἐκόρυσσε γογήν, καὶ φῦλον {ωρων, 
ο, / ’ Ν τ .) ” Ἱασπείφων τε γάεθλα, καὺ -«4ρβιας, οἵ τ΄. ἔχον αυτον 
/ ἳ ’ 
Ὕσπορον, αἰγλήεντι διαστίλβοντα ῥεέθρῳ, 

υ 2 ή. 4 ή 

/ { 

ἠλέκτρου χοµόωντα ῥβαῦυπλούτοιοι μετάλλοις' 
/ ο δρ 3 ΄ ε) ΄ Γῷ . οἵ τ’ ἔχον ᾿ ἁρσανίην εὐδείελον, ἡχι γυναῖκες 

΄ { « σω 

εἰς µίαν Ἡριγέγειαν ἐδήμογι Παλλάδος ἱστῷ 
πο ε/ / οω ὀξείαις παλάµησι» ὅλον τελέουσι γιτῶνα. 

-- |) { ρω .ὀ 
Τοῖς ὃ᾽ ἔπι Φωρήσσοντο κυβιστητῆρι κυδοιμῷ 

.΄. ς »” ο { 4 ΄ Χιζῥαῖοι, δεδαῶτες ἄλίκτυπον ἄντυγα νήσων, 

γ. 150. λωβωτὴν ἐκ. εᾱ. Ῥτ. επιεμᾶ, ας, 

ν. 101. πτολέμιζεν εαῖτί. 

ν. 107. καὶ σπείρων εἆ. ϱρχ. οιιειᾶ, Εα]κ. 

ν. 108. Ὕσπορον αἰγλήεντα οἀϊα. Ὃε Βιανίο Ἡγδροτο απῖ Ἡγ- 

Ῥοβατο 1π οομθαί. ἀῑσείιις. 

γ. 17Ο. εὐδίελον, ἦχι θὰ. Ῥν. εὐδίελον, {χι οᾱ. 'αἩτ. οιδὶ Τα]]ς. 
εἰδείελον «οιτεκθταίι. Ἠωπο 6ἱ Ῥτοχίπιος ἀμο νογδας α[ενι Ῥεη]ς. 

αἆ ΞιθρΗ. ΒΥΣ. π αροανία, οἶτοα ἨοΘ μγθίδ ἀθοερίιι ΠΟΥ- 

ἰά556 {αΐεα 1 Π1οιγδί Βαρδατίοί5 1θοβθηθ. 

ν. 175. ἐπὶ 9. κυβερνητῆρι κυδοιμῷ εἀίΠ, Θαϊτοι ἂεροαι 
πυβερνητζρι πυδοιμών, ἀ6 Ὠοτίαάαε. Θεὰ ο] Ῥαγιπι αρῖα 1161- 
Μο, Κυβιστητῆρι κυδοιμῷ Ἠαρεῖι Τεγρ]ήοἀ, Υ. 189. (103. Ξ6μᾶ6{:) 
πρῖ ονγιςὶς Νομπαπι 66. (πνο[αῖτ ΧΧΝΙ.) 112. κυβερνητήρι κυ-- 

δυεμῷ ἀῑκίδεο οἈδοχναῖ. Ο6. 6ος. αἲ φιαρΠειᾶαια Ἰεοίοειι. 



ἳ 

μον Ό- ΝΟΝΝΟ3Τ 
” .] 

.. Ξ » , , 
ἄρτος εἰγαλίοιο δαήμοτες. ὑγροπύβους δὲ 

ὑλκάδας οὗ δεδάασιν' ἀδεψήτῳ δὲ βοείη 
΄ ’ 

δουρατέων πλώουσι τύπῳ τεχγήµονι τηῶν" 
. 4 ; ' -- ; 

δέρμασι ὃ᾽ ἱ9ύνουσι γόῦον πλύον, οἷς ἔτι ναύτης 
είς. 5) / 2 / 

ἔτεται ἀκλύστοισιν ἓν οἴδμασι ποντοπορεύων, 

νο] Ω [πρ] 
.5 -- / οω { ὀλμάσι μιμηλοῖσι «αλάσσια νῶτα γαράσσων. 

[ή { , ” ο 

τοὺς Θύαμις κύσµησε καὶ Ὄλκασος, ὄρχαμος ἀχγδρῶν, 
Τον , ὴ ἵδὃ ον. ντ ος, αρῤτρου δυο παῖδες, ἀκοντοφόροιο τοχᾖος. 

τὰ Ἆ λ ς { Εαή 

λαὺ πολὺς ἐσμὸς ἴἵκανεν, ἀρειζάντειαν ἐάσας, 
, ἳ . ον ή 

είνου δουρατέου μέλιτος τροφὸν, Ίχυ πιόντα 
δω. ΓΡ 185 / 

δένδρεα ει ελ/0όὁ . ὧς ἀπὸ σίεβλων. ἐγθρεα χαιτηεντα μελίῤῥυτον, ὡς ἀπὸ σίμβλων, 

/ / Γ.. . Ἱερίής ζείδωρον ἑωϊον ἀρδμὸν ἐέρσης 

τι / - ο ΄ / τ. δαιδαλέην ὠδῖγα σοφῆς τικτούσι µελίσσης, 
Ε] / Γωτιι Δ { 3 ρ ν αὐτοἸόκων πετάλων γλοερὸν ποτό” εἰς πεδίον γὰρ 

5 . . τς ρῳ 
αρτιφανὴς Φαέθων, ὅτε λούεταυ ή πεαχοῖο, 
”, - -- , , 190 οµπγιον γῷῆς ἀποσείεται ἰμμάδα χαίτης, 
[. ’ ; ’ 3) ΄ ῥαίγων ζωοτύκοιο φυτηκόμον αύλακα γαίης. 

τοῖον ᾿4ρειζάντεια φέρει μέλι, τῷ ἔπι χαΐίρων, 
’ ΄ ς Δ ’ / ηγομέναις πτερύγεσσιν ὑπὲρ πετάλοιο χορεύωγ, ' 

μα. -------- 

γ. 177. δονρατέῳ πλ. οᾷ1τε, {περῖθ, 

γ. 176. δέρµατι οᾶῖτε. 

ν. 195. άρυζάύτειαν ἑάσσας οει. ᾿άρειζάντεια Θ5ἱ υ. 192. οἳ 
νιάθοσ πιὰμῖ Ἠαβετο, οτι απο φοτ)ρίιταπι νοχίογθηι Ῥαϊεπι, Όοιι- 

Ἠοιεραὶ αἰίαπι Ἐλιῆς, 

ν. 184. {χι ο. Ρ5. 

γ. 199. Εοχῖ, αὐτότομο» '-- χλοερῶν, 

ν. 19Ο. γώης θά, 

Τ. 105. τῷ ἔνι χσίρω» οὐϊμ.. Οοντεσίέ εἰἶαπι Γλούσπα, 

γ. 190. γηχοµένοις οὐᾖ. Οοττοκίτ Ἐλούστα, ὑπὲρ ποταμµοῖο θὔ1ετ, 
ηλα]α, οἵ, γ. 188. Οτία εονταρίίο Γοτιαςο 'Ρτορίες απαῖο Ππῖς]]- 

εἴπρι γχοιένρες πτερ. εἰ. ΚΑ ΧΙ, 19. 



1905 

205 

310 

ο ων 

4ΙΟΝΥΣΥΑΚΩΝ ΚΣ. ΧΧΣΦ 4 
. ν σ/ α/ 3/ [ή (ν ΄ . «/’ ς 

ἵπταται ὄσπετος ὄργις' ὄφις δέ τις ἄγπύλος ἕστων 
/ . ς εἵ πα εα,, ν 

µιτρώσας ἑλικηδὸν ὁμόπλοκον ἠδέι δένδρῳ 
5 ’ Π - ὁ ε/ ! ω.. 

ἱκμάδα λειριύεσσαν ἀμέλγεται ἅρπαγυ λαιμῶ, 
, / Ν σε / ον ΗΝ χείλεσι λιγκώων γλυκερὴν ὠδῖνα κορὐαβων 

ν { [ή ῃ 

δενδραίην δὲ δράκοντες ἀναβλύζοντες ἐέρσην, 
εςλ / , Δ ο Ἀ [ὁ φλ ση Ῥεὲ ἠδὺ µέλι προγέουσε, παὶ οὗ τόσον ἴὸν ἄλητην 

λ ” ; Ἆ υ] ’ 

πικρὸν ἀποπτύουσιν, Όσον γλυκὺ χεῦμα  µελίσσης" 
ες λ, / ΜΕ ΛΑ) ο 3 λ Ίχι µελισταγέεσσιν ἐπ ἄκρεμόνεσσι «ἀείδευ 
ε., Ἀ λ ασ; ε λα 1) / 
ὠρίων, γλυκὺς ὄργις, ὁμοίῖος ἔμφρονι κυκ1ῷ". 

3 θα ’ -- νὰ ’ 9 κ 3/ 
ου μὲν ἄνακρουει ζεφύρηῖδι συνῶροος αυρη, 
5 ; 3 / - ἔ 
ὑμιοτόκων πτερύγων ἀγεμώδεα ῥοῖζον ἰάλλων, 
321 ῥλν ’ ος, - ο 
ἀλλὰ σοφοῖς στοµάτεσσι μελίζεται, οἷά τις ἄγηρ, 

(δ |Α 6 / «/ 3 / , 

πηκτίδι νυμφοχόμῳ ὁαλαμηπόλον Όμγον ἄρασσων. 
φ . 1. 3 ῃ τα. Π πρ ον 
κατρεὺς ὃ᾽ ἑσσομέγοιὸ προῦεσπίζει χύσιν ὀμβρου, 
-. λ / Ξ] ’ ς 2, ξανδοφυὴς, λιύφωνος" ἀπὸ βλεφάρων. δέ οἱ αἴγλη 

πέµπεται, ὀρθρισυ βολαῖς ἀντίῤῥοπος ἠοῦς" 
η’ 2 5] ο ’ ” 

πολ] άκι ὃ᾽ ἠγεμόεντος ὑπὲρ δένδροιο λιγαίνων, 
/ ε ο ά, , ’ ” / 

συγύρους ωριωσος, ἀγέτιλεκε γέιτογό μον, 

.] ες / ῃ / / 

φοιγιχέαις πτερύγεσσι κεκασμένος' η ταχα φαίτης 
/ σο ο ἔεν εΙ ή 

µελπομέτου κατρῇ]ος ἑωϊῖον μτον ἀκούων, 

ν. 1906. ἀμέρσεται οᾶτιῖ. 

ν. 198. δενδραίην τε δρά.. ο, δενδρείην Ἠιοάσνα. 

ν. οι. ἦχε --- ἀείδειν ες. ϱν. οιιειά, Εαλῑς, 

ν. 200. ζεφυρῃόδι σύνΏρονος -οᾱ. ϱ.. Ἐτίαδ ταπέαμι οΟΡΕΘΕΕΗΗΙ 
μ οἡ. αἲι, ρε Ρας, σύνθρουε οἳ σύνθρονοε φαθρίας οομ{αδα. ΟΙ. 

211. Ἠδούοπιαπαὴ6 οομ]1οιουαῖ ζεφυρητίὸν οὖν ὕροοξ. 

ν. 207. Ἴνεο νοτοιι 207. 308. 209. Ἰεσυπῖας γυ]ρα Ἠια]ο Ροδί 

νοχδη 214. Ονάϊμεια {ομοίου τεού η Όαμφοις. 

ν. 210. ὑπὸ δένδροιο εὔμ, οπιθιᾶ. Ομ5. ἐπαὶ Ειοάοιη. 

ν. 2139 ᾗ τάχα ο. ϱτ. ᾗ τάχα οᾱ. 3, 

γ. 919. µεμφομένου οὔλτ, θιηομᾶ, Όμμ, µεμφόμενον Τηρῇοε 
Τοιούσπα, 

! 

“8 



μά 

21ὁ 

ο ΝΟΝΝΟΧΥ 

; 3 [ή 3 [ή ο . ΄ 

ὄρθριον. αἰολόδειρον ἀηδόνα πῶμον υφαίτειν. 
ε] [ή - 3 ’ / 1 λ 

εῖδι καὶ ἐγρεμοῦων µερόπων στρατός» οὓς ἐπί γαρµην 
π” Π Ρος / ε. , 

ἄτρομο; Ἱππήάλμοιο πάς Φωρηξε Πυλοίτης, 
λ 3’ α - ς 4 Α ς σω 

{γωτον εχων Ειλλαϊῖον ομοστο/ογ {γΣκογτα. 

- ώ . ΄, 1 ς / 

Γοῖς ἔπι Φωρήσσοιτο «Σΐβαι, καὶ λαὸς 'Ὑδάρκης, 
ἃ ση .; ,α / ώ ψ 

αι σιρατος ἄλλος ιπάγξἒν πο Καρμωαν ἑασσς, 

- ’ Τα 5 ᾽ / ΄ Β σω 

3930 ὧν ἅκα ἸΚύλλαρος Ίρχε καὶ στράεις, πρόµος Ιγδῶν, 
/{ ’ / , ν ω-» 

Ἠρόγγου δίξυγά τέκνα, τετιµέτα «4ηφιαδην 
Π π/. - 2 3 η -ω 

Καὶ στόλος ὄλλος ἵκανε τριηκοσίων απο γηῶν, 
.”. ΄ .] ο σα” 8 σα 3 

αἴτε περιστιχόωσιν «μοιβάδες αλάνὺις αλλαι, 

γείτονες ἀλλήλησιν, ὑπη περιμη«ἐὲ πορθμῷ γείτονες ἀλλήλησιν, ὑπηῃ περιμηκέῖ πορῦμῷ 
, . .. , / ια, 

δίστοµος ᾿νδὺς, ἄγων µετάγάστιον ἀγκύλον ἕδωρ, 
« ’ λ 5 « , ςς 
ἑρπύζων πατὰ βαιὸν ἄπ᾿ ᾿Γιδῴου δονακῆος 

σλ ς Δ / 3 ΜΗ ἡ ΄ [ή 

λοξὺς υπὲρ δαπέδοιο παρ «Ἰώου στόμα πόντου, 
σ/ ΄ . τς αν Ψ » ρω 

ἔργεται αὐτοκυλιστος ὑπὲρ λύφον «4ἱφνοπ]α” 
ά / ες / ς / ς ο 
ἡγι δερειγενέων ὑδάιων ὑψούμενος ολκῷ, 

΄ ” ΄ Δ ΄ --Ἡ ρω επ, 

χεύμασιν αὐτογύτοις ἐπὶ πηχεὶ πῆχυν ἄέξει, 
. Δ 1}ό λέ αγκάζ. ες, λ ’ 

καὶ 1Φόνα πιαλέην ἀγκάζεται υγρός ἀπκοίτης, 

τέρπων Ἰκμαλέοισι φιλήµασι διψάδα τύμφην, 

ν. 216. βώρηξε πυλοίτου εἰ. Ῥτ. οιιεµά. Εαῑς. 9οὰ ΠΟΠΙΘΗ 
ΠΠυλοίτηε δαδρεσίπι, αὐία Πίτα ν. ὅ54. ταγδας αμ Πλοίτης 

οεουστή. Ὑθτυπι ΤΠΕ, ΤΘΓΙΗΙΠΑΠΟΠΕ5 ου αἳ 15 εαερὶδίμιο 

Ἄοππιο οο/{αμᾶΙ, αἱ εκεµιρ]α αΗδΡΙ εοεοία ἀαβίήνα», 

ν. 210. Ἀαρμίναν ἑάσσας εαἰιτ. 

γ. 3231. τέετιµµένα ϱᾱ. Ῥτ. Οοττεαίί οἵαπι ΠΠοάσπι, 

γ. 3233, αἀπὺ νήσων «οπ]θοῖι Ἐαικ. {π οατὶδ δεομμᾶῖ. ιᾶς 
. 28. 

ν. 234. ὕπη εἀἶτι. 

ν. 226. Ἴνδώου οἳ ν. 5. {ώου οὔτε. 

Μ. 228. αὐτοκύλιστον 4111. 5ἶπθ 5θησι. 

ψ. 920. χε εἰ. ΡΥ. 

111 

αἆ 



249 

αρ 

ΑΙΟΝΥΣΙ4ΚΩΝ ΚΣΤ. κκ 48 
- π Λ ό ς ’ 

οἴστρον ἔχων πολύπηχυν ἅμαλλοτύκων ὑμειαίων, 

μέτρῳ ρ παλιναυξέα γεύματα τίπτων, --- 
κα 

ἸΝεῖλος ἅτ «ἀἰγύπτῳ, --- καὶ ἑωΐου ᾿7γδὸς “Ὑδάσπης. 

κεῖὺι µελαμνψήφιδα διαξύων ῥόον ὁπλῆ, 

γήγεται ὑδατόεις ποταμήϊίος ἵππος ἀλήτης, 
- Ε αι νε ν -- / 

οἵος ἐμοῦ Νείλοιο ὃερειγενὲς οἶδμα γαράσσων 
; 3 ας ν η ες, 1 

γαιετάει, βυθίοιο δι ὕδατος ὑγρὸς ὁδίτης, 

μηκεδωγαῖς γεγύεσσιν" ἐπ᾽ αἰγιαλοῖο δὲ βαΐγει 
» ν ὃ 5 /.. «” ) υλ Ε 

αἰχιῇ καρχαρὀᾶοντε διασχίζων ῥόχνν ύλης 
υ ., ε/{ ο 

καὶ διερὴν ἀχάρακτον ἔγων γένυν ἅρπανα καρπῶν, 
σω π ’ ΄ 9. {.. ΄. µιμηλὴ δεεπάνη σταχυηφόρά λΜήΐα τέμνει, 

Β) κ 3 /Ν " λ ῃ η 

ἁαμητὴςρ ἀσίδηρος ἀμαλλοφόρου τοκετοῖο. 

τοῖα μὲν ἑπταπόροιο φατίζεται εἴκελα Νείλου 

ἈΓνδῴου πυταμοῖρ φέρειν μένος. οἳ δὲ λιπόντες 
’ / ; .. ΄ Ἱ 3 ν ο 

γήσων ἀγκύλα κύπλα καὶ ἕδρανα γείτογος ᾿Γηδοῦ, 
.”/ . ; , π ι 3 ιά 

ἄγδρες ἐθωρήσσογτο µαχήκυγες, ων πφοµος «γη, 
ο ά 3 / . ης ” 9 / “Ῥήγβασος, ἡγεμόνευεν, έχων ἴνδαλμα 1 1γαντωγ. 

π ” - . ο σα {». ν. 205. Νεῖλος «4ἰγύπτῳ εἰ. ϱτ. Ίαεανα τεµεία. Ἀελος ο’ «4. 

εᾱ, αἷτ. εκ. ομιθι, Ἐαλκ. Ειδί΄ πο {σηοσος {45ο Μαίου νεῖερος, 

αι Παν οὐ. Γπάο οοΏαθγοτο οπ]ςὑὐπιατουμῖ, «εοἰμηλεμίο τας 

ψάείας, 1ο οτίο, «τιοᾷ δαρθῖις ἴπάϊ Ώππιοι (ἀταεοὶ αρ Γπαάῖβ 

{ρα Λγ1 οἱ Λι]αῦ νουαχὶ αμάἶγοπι, παλιά Ἰμιοῦ : Ἠΐο ορυ/θεία- 

αΙΠ 11θα1Α οφ, αβετίογευι οί. οκρ]οαΙοπθιη {π οομμιευίατιο 

αἀάπυχαδ. Ὦν ἀιγύπτῳ Ῥτοβανίι Ἠμοδοιπαπυς. 
” νι εν ο κατα τ 

ν. 206. µέλακψήφιὸι --- ὁπ]ῇ οὐτε, 

ν, 239. γαιετάεει φιιδρθοίαπι τονριας θθεάετεπα, αιιος πα] 

ου μηκεὸ, γενύεσσιν ν. 5. Ἰαμσί Ροβοῖῖ, -- 

ν. 244, τοκετοῖο υὶκ γοτυπα;ς οοἆ απιρίαο.. πίχαπα Ῥτοθετεϊ δα-- 

πέδοιο, ἂπ ποταμοῖο. ο. ΣΧ ΧΥΠΠΠ. 2490. : 

Ύε 240. εἵνεχα Νείλου θάῑῖ, γιά, αἆ γι 226. 

γ. 240, γένος οἆά. 
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- ’ 4 Ἡ ΄ . 

250 Οὐδὲ γέρων ᾿ 4ρητος ἐλείπετο. «{ηριαδῆος 
ο] , Ε) ΄ ο / 

εἰς ἐνοπὴν καλέοντος ἀταρβέος: ἀλλὰ καθάψας 

χαλκοβαρὴ λασίοιο κατὰ στέρνοιο χιτῶνα, 
/ , -- ς ο. (/) ; γηραλέου κούφιζεν ὑπὲρ φώτοιο βοείην, 

αὐχένι κυοτωθέντι περικρεµάσας τελαμῶνα. 
’ .ω ρου 

355 καὶ στρατιὴν «ώρηξεν, ἀναγκαῖος πολεμιστής, 
’ ἃ / 5 , 

πέντε σὺν υζήεσοι, «4{4ύκῳ καὶὺ ὁμήλυλν Ἰήύρσῳ, 
ν , , π Π ω. 

1 λαύκῳ, καὶ ΠΠερίφαντι, καὶ ὀψιγόνῳ Πήελανῆν. 
Δ ν -- .- / 

καὶ πολιην πλοκαμῖδα περισφίγξας τρυφαλείη, 
.. ΄ .. οω 

λαιὸν ἐὐτροχάλοιο µετέστιχε δηϊοτῆτος, 
ὃ ς ας μή λ ; / / Ε/ 

360 δεξιτερὸν πολέμµοιο κέρας τεκέεσσι ἑασας, 
Δ / ; , ρω 

οἳς φύσις ἀφθόγγων στοµάτων σφρηγίσσατο δεσμῷ, 

γλῶσσαν ὑποσφίγξασα, σοφῆς ὀχετηγὸν ἰωῇς" 
- { ΄ πω μ 

ὑππότε γὰρ Θαλάμοιο παρὰ φλιζσυ χορεύωγ, 

«Παοβίην δυγί ΄ π Φεσμῷ ῥίην ζυγίοιο γάμου πιστωσατο Ψεσμῷ, 
; 5 [4 ς , 

305 παιδογὀνοις «4ρητος ὁμιλῆσας Υμεναίοις, 

ἔνθεον ἔπλετο θάμβος. ἐπεὶ γαµίῳ παρὰ βωμῷ 

νυαφοκόμῳ πεπύνητο Φυηπολέων ᾿ 4φροδίτη 
, 3. ά κ 3 / λ Ἡ “α φυμφίος ἀρτιχόρευτος' ἐν εὐύμνῳ δὲ µελόύ οφ 

ρω Ε] ’ Γ.. 3 ο” 

δοῦπον ἀνακλάγξασα λεχώίον. ἄνῷερεῶνος, 
[ή / ΄ ο 

370 µάνεις ἐπεσσομένων, ἐβαρύνετο πουλυτόκος οὓς, 

- 

«Ἡ. 

ν. 20ο, Νοϊαπάσα, Ἠα]ιας Ἡοπιμής ποΊο Ῥτήπαπι ρεοάποεγο; 

αἰῖις οδί 4ρητος ἓν Επετοῖία Βαοοα ΧΣδλῆῃ. 198. ῥεῖπια «ΟἵΓ- 

τορία. ΟΙ. 265. 

ν. 301. ατὰρ βάρυς, ἀλλὰ καθ. εὔ τι. Τιαοπαα οἴαίαετο, απί 
εοιτῖσεχθ ατὰρ βραδὺς ἀμφικαῦ. πππαδ Ῥριοραρί]ο νἰάεραταν. 

ν. 269, ἐάσσας οὐῖ. 

φ. 205. παιδαγόνοις ἄῤῥητος αἁϊτ. Ῥτ. Ῥυαξ εμιρμᾶ. Τα], ἵπ 
εἰ. αἱι. 

γ. 367. πεπότητο εὕίη. 

Ψ, 270. µάντιε ἐπ᾽ ἐσσομένων δε, 
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4ΤΓΟΝΥΣΙ4Δ ΑΝ ΚΣ, ΧΑ. 

ἀλλοίην καὺ ὄπιστον ἐλαφρίζουσα λοχείῃ!. 
ο σ/ / { 

καὶ γεπόδων ὤδινε νόδον γένος: ἐκ λαγόνων δὲ 
ς 1 9 ’ ’ «. γι λ | 

υγρην ἴχῶνοεσσαν ἀνηκοχαιζε γ2Υέ9) ην 
3 λ , / η , «’ 
ἀντὺ πόκου γΦογίοιο λοχευσαµένη τόκον ἄλαηοι 

οπών Ρ ικα 
καὶ συὺς ἰχθυγόνοιο πολύστοµο; ἵππατο «Φήμη, 

λαὺν ἀολλίζουσα” πολυσπερέες δὲ πολῖται 
ιά Ε] / { 

χερσαίην πολύτεκτον ἐφηήσαντο γενέθλη, 
3 ιν ὰ . , 
ἰσοφυὲς µύμπμια Φαλασσοτόκοιο λοχείης. 

μόῳ δὲ ;λ δ᾽ οι αρ σ - Γ ο. 3. µαντιπολον ὃ᾽ ἐρέεινε ὤεηγορον” εἴφο 
α [ᾗ , .) [ ’ ο 

ἐσσομέγην Φέσπιζεν ἄφωνήτων στίχα πυίδω, 

εἰναλίης ἴγδαλμα λιπογλωσσοιο γενέθλης. 
ν ’ / π} « / ’ { 

καὶ τύτὲ µάντις ἔλεξε, προάχγελα Θέεφατα: ευθειν, 
”, ς / ’ ε/ ΄ 

ὄφρα. κεν ἱλάσχοιτο ταν ύπτερον υἷέα Ἰαίης, 
{ οσο ον / πω γλὠσσης ἠγεμογῆα, σοφῆς θύντορα φωγῆς. -'' 

«Παοβίη ὃ' ὤδινεν: ἀμοιβσίη δὲ λοχείη 

τίκτε συὸς βθεφέεσσιν ἰσηρίθμων οτίχα παίδων, 
3. ο.δ 3 ὠ 3 / ς 1 /. 
ἰχῦνσιν αφ ογγοισιν ἐοιχοτας. ους µετά 1ν1ν 

΄ / 3 ’ ; ” ) ο δω 

Ῥάκχος ἄναξ ἐλέαιρε" λυποφῷόγγων ὃ᾽. ἀπὸ λαιμῶν 
ο. . η / {4 ’ 

γλώσσης δεσμον ἔλυσε, αἱ ἠλασεν Πλικα σιγή». 
λ 3 ε η Ε] ’ ο / 

φωνην ὃ) ὀψιτέλέστον ἔπεξυγωσεν ἑκάστῳ. 
” , ᾗ 

τοῖσι συνεστρατόωντο φερεσσαπέες πολεμισταί» 
, , ες ., 

οὔ τε Πύλας ἐνέμοντο, καὶ οἳ λάχον ἐγγύθεν Εύφου 
, ” / .) ο 

φαιομένην Γὔύκολλα, µαχήμογος ἔνδιον ΠΗοῦς, 
“- ’ 1“. 2) , 

καὶ ζαθέην Γορύανδιν ἐὔσπορον αύλακα γαΐης. 

Τ οὓς ἔπι ρηρνον » ὅσοι λάχον ἄντυγας Οἵτης, 
ή 

274. ἀρτιόμου χΦονίδιο ο. Μόνο, 

ν. 98ο. ἐσσομέγων γα]σο. 

Υ. 352. κεὐθων οί. φιιοᾷ ομκα ἔλεξε πό 6ΟΠΥΕΠΙΕ, 
}αδοίί Ῥαΐνομι 11οθΓθ, 

γ. 366. Ε. (σήριθ μον. 

ἴνιθ 
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μητέρα δενδρήεσσαν ἀμετροβίων ἐλεφάντων, 

οἵς φύσις ὥπασε πύκλα διηκοσίων ἐνιαυτῶν 

ζώειν ἄενάοιο χρόνου πολυκαμπέϊν γύσση, 

ἠὲ τριηκοσίων καὶ βόσκεται ἄλλος ἐπ᾽ ἄλλῳ, 

δοο ἐκ ποδὸς ἀκροτάτου µελαγόχροος ἄχρι καρήνου, 

γιαῦμοῖς μηκεδανοῖοιν έχων προβλῆτας ὀδόντας 

δίζυγας, ἀμητῆθι τύπῳ γαμιμώνυχος ἅρπης, 

Φηγαλέῳ δμητῆρι, διαστείχων στίχα δένδρων 
ά α ” 

ποσσὶ τανυκγημοισιν, ἔχων ὕνδαλμα καµήλων 

ωα ο [1] καὶ Λοφίην επίκυρτον» ἑφ πολυχανδες γώτῷ : 

ἐσμὸν ἄγων νήριθµον ἐπασσυτέρων ἐλωτήρων, 

δινεύων στατὸν ἔχνος ἀκαμπεί }ούγατος ὅλκῷ, 

αὐχένα βαιὸν ἔχων κυρτούιιενον" εἶλε δὲ λεπτὺν 

ὄμμασιν ἰσοτύποισι συῶν ἴνδαλμα προρώπου, 

διο καὶ τύπον εὐρυμέτωποι ἐχιδναίοιο καρήνου, 

ὑψιφανῆς, περίµετρος” ἐλισοομένου δὲ πορείη, 

οὕστα μὲν λιπόσαρκα., παρῄορα γείτογι πόρση; 

λεπταλέων ἄνέμων ὀλίγη ῥιπίζεται αὐωη " 
η Δ ὅς δι , / ω 

πυμνὰ δὲ µαστίζουσα δέµας χωµήτορι παλμῶῷ, 

. 4 9 γ. 300, τριηκοσίὠν, κατάβοσχεται ελίτ. 

γ. 500. Ἐκερεειεθ διασχίζων (αἳ 541.) στίχα δένδρων; 9οᾷ, ηἰ-ί 

4η. δε, νεχςς,. πιλπ]τα απεας ἀἱδροπαντας, (νὰ. ΕΠ. Ὀννατοννὴ 

ΧΟΠ νο Βαποροῖίς Ῥ. 67. 5.) αλα]. παυτανά μα. 

ν. 2506. ἐσμὸν ἔχων γα]δο, ρατηοῖρῖο απ εαερο τορεβίο. 

γ. 508. εἶχε δὲ Λεπτόν οτι. ρταθίετοα Ἠωπο νειδιµα γιήςο 

απῖοςρ1ξ ν. 21Ο, 81ο οπιηῖ ηθχι. 
. 

ν. 211. ἑλισσόμεγος αά1τι. Ρτορῖει απϊεσεάειίες πομαἰπαίῖε σαρ 

Ώ]ο ἐλέφαντος. 

γ. 512. παρῄορα θὐ1ιῖ. 

γ. ὅ15. ὀλίγη ῥ. αὕρη εδιῖ. αἰςί Ἐας, εὔιγεκογαῖ. 



ν / α/ : 
δι5 λεπτοφυὴς ἐλαχεῖα τινάσσεταὶ ἄσιατος οὐρή. 

ὴ 

4ΙΟΝΥΣΙ4Κ.ΟΝ ΚΣΤ, ΧΧΡΊ. 47 

/ ἕ / ΄ ν 

πολλάκι ὃ᾽ ἐν πολέµοισι, γένυν προβλήτα τικάδσων, 
ιά ε η, εν ηλ - Θή ἀνέρυ ταυροκάρηνος ἐπέχραεν ἡλίῥατος ὅτο, 

/ ῃ [ἡψ ./ 
ξείνην καρχαρόδοντα φέρων ἑτερόστομον ὅρπην, 

/ / : ΄ μ) γ / 

διγεύων ἑκατερθε γεγειάδο: ἔμφυτον οχι” 
΄ σώ {/ { 

230 πολλάκι δ᾽ εὐθώρηκα µετάρσιον ἀσπιδιώτην 

ὄρθιον ἠέρταζε, πεπαρμένον ἅρπαχι λαικς, 
κιν ΄ .. ” ο 

ἄνδρα δὲ καρχαρὀδοντι κατεπρτιῖεν οκωκῇ 
Ν ε) “ 3 ὰ { , 

καὶ γέκυν αὐτοκύλιστον ἐπὶ σεθοφάλιχγι πογίες, 
ς [ή .) / , - [ή 

ὑψόθεν ἡκόττιζε, παλιγδίνητον ἆλήτην, 
3 “ ς δὲ » 2 ρ. ’ αἰθύσσων ἑλικηδὸν ἴτυν σκολιοῖο γενείου, 
’ ) η υ ΄ 

κάρχαρον ἔνθα καὶ ἔνθα παρὰ προβολ]σιν ὑδόμτων 
Μ] η ΔΝ 3 [ή . σα ΄ 

ἀντίτυπον σπειρηδὸν ἐχιδγηεσσιν ἀπόνθαις 
χ ρω / 4 ῃ 5 ./ 
ὄχρι ποδῶν ταιύων κεχαλασμένον «ορ ὀδόγτων. 

τοὺς μὲν ἄιαξ 4ιόγυσος, ἄγων μετὰ φύλοπιν ᾿Γγδῶν 

τι 

γ. 515. ἐλάφεια θά. Θεά Ἠϊο ᾳποααθ Εαἰκ. γετανα εποςύσταϊ, 

ν, 516. πτολέμοισι 64111, 

, ’ κ Ακ ή ἒλυ ν 
ν. 217. ταυροκάρηνος εἶ δ4ΜΙΙΠις διπλα τείετο αάἆ ἆειι- 7 ρ ϱτ ε 

Ὅτοδ, νοῖαξ εοσαα,  ΡΕΦΗΗΠΘΗΙ65. τη 

γ. 518, ζήνην παρχαρύδ. εᾶϊε, ϱτ. ζώνην αρχ. εἆ- αἲ:. 6 :60ς- 

Ἰ6οί, Ἐαλς, ααὶ πο. νίάέραι, ἆαε ἀθιάδις ος θεος ϱ.5ϱ, 

10. 4 Ῥτοβοδοάθ, 

ν, 225. στροφάλεγγι κονίη οῖ. 

ν. 536. παρὰ βλῆοιν δώ ο, ϱτ. παρὰ απροβλήσιν ὁδ. οἩ. 

έ, 6 οομ]εοῖ. Ταϊϊς, «ιά Ἀοπαμι αΡὲ λαέ ειτσ/απίανς 

Ἡδιγρᾶδδο ρίαραξ, πι απομῖθ μαβεραῖ κχν Ἠή. 5εά υρίαχθ 

αα]οσιϊνασι ο5τ. προβόλῆσιν΄ Βλοβοπα, ; 

γ. 52]. ἀντιτύποις οπ. ας 8116 πεχι, Ὀθήιθης σ Ὁσε, ϱΟσω 

ταροπεια αι], ος : 4 

γ. 528, κεχαράγμένον  -δᾶ, Ῥς. Ἀελαρδγιένω» ο4. 2.:"οπιρπᾶ, . 
Ῥρα]1σ, ϊ 

Υ. 529. τοὺς υἠαίξανα ἐλέφαντας ζ 

| 
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Καυκασίη» παρὰ πέζαν ᾿ ἁμαζονίου ποταμοῖο, 
’ { ΄ Γ. 

εἲς φόβον εὐπήληκας ὀνεπτοίησε γυναῖκας, 

ἠλιῤάτων Λοφίῃσιν ἐφεδρή σσων ἐλεφάντωγ. 

ἀλλὰ τὰ μέν μετὰ δῇριν. ἐς ὑσμίην δὲ «{ναίου 

4ηριάδη καλέθνεν τότε πρόμος ηλῦε Πυλοίτης, 
νο / .] ’ Δ / [- ’ 

ὀρθοπόδην ἐλέφαντα κατὰ κλόνον ἠγιοχεύώγ, 
4 συ καλλιτύκου ΆΠαραθῶνος ἀρειμαγὲς αἷμα γεγέδλης 

” 5 3 ς ΄ ς ; καί οἵ ἓς υσμίγην ἕτερόθροος ἕἔσπετο γείτων 

λαος ἐὔκρήδεμνος, Εριστοβόοειαν ἑάσας 

4ερβίπκων δὲ γένεθλα συγέσπετο ηρικδ 
2 , / Ἶ ... ,. ο} α.ςὶ 3 

“Αιθίοπές τε, Ἔόκαι τε, καὶ ἔὔγεα ποικίλα Βάμτρων, 
Ξ - .. .. ρα λ 

καὺ πολὺς οὔὐ]οκόμων Ελειύων' στρατός. ἀλλοφαχῃ δὲ 
3 Ω,ύ. κ. ’ Ἴ « 

Αἰδίοπες μεθέπουσι τύπον τεγνήµανα χάρης 

ἵππου γὰρ φορέοντες ὀλωλότος ὄντυγα κόρσης, 

φευδόµενον αρύπτοῦὺσιν ἀληθέα κύμλον ὑπωπῆς, 
΄ ΄ ΄ , 

καὶ κεφαλὴν βροτέην ἑτέρῳ σφίγγουσι προκωπῳ, 
π/ 4 3 σ/ ο ἄπνγουν ἄσκησαντες ἓς ἔμπνοον' ἐν δὲ κυδοιμοῖς 

"ρα .] ” ’ υ , , 

δήϊΐον ἀγγωσσοντα γόθῳ κλογέουσι παρήνῳ” 
ο ὐόμυαοἉὶ πω νάλων ἁνονεοολὰ παὶ πρόμος ἔπ στοµάτων ἀπατήλιον ἠχον ἰάλλει, 

ἵππιον ἀνδρομέη προχέων χρεμετισμὸν ἰωῇ. 

ο μὲν ἀολλίζοντο, καλεσσαμέχου ῥασιλῖος. 

ΤΙάντων ὃ᾽ ἡγεμόνευεν ἐς ἄθεα κοίρανος ηδῶ», 

ὃν διερῇ φιλότητι πατὴρ ἔσπειρεν ᾿Ιδάσπης, 

γ. 600. πποταμίαρ εᾱ. ρε. 

γ. 554. 4 ος οἑια. Αά Πυλοέτην όνοᾶ αἰώμες, γιὰο 

4, 5108. 

γ. 508, ἐάσσας να]σο, .. 
, 

τ. 55ο, 4{ερβίκων επ. [Εοχίββερ τθοῖο. ΘεεπράστΏ 
Ὦὴ2, 4{ερβικκῶν φοεϊρεπόπτη. 

γ. 944, κπύκλα ὀπωπης εὰ, Ῥτο ἐπιθμᾶ, Ελίκ, 

ο 
αἱ | 

ΒιδρΡῃ. 



κ 

λ 4ΙΟΝΊΣΙ4ΚΩΝ ΚΣΊ. ΧΧΡΙ. ὥρ 
αρ ς [4 5 , 

᾿4στρίδος εὔωδιος ὁμιλήσας ὑμεναίοις, 
Ίρης ᾿ΕἨελίοί: ᾠφά δέ αν μμ. πουρης Ηελίοιο: φάτις δέ τις, ὃττι ἕ µήτηρ 

. 3 - µ ’ -- 

355 Νηϊὰς, ἡ2κεανοῖο γένος, τεκνωσατο, Ἰητώ, 
«/ λαζι ὃ / μι ο 
ἣν ποτε παφλαζοντι διερπυζων περὶ πάστῷ, 

’ ς { / / ς / 

νυμφίος ὑδατύεντι γάμῳ πήχυνεν 'Ὑδάσπης, 
΄ .” ’ ’ ΄ ϊ 

Υγήσιον αἷμι φέρων Ἐιτηνιον" ἀρχεγόνου. γὰρ 
3 / ο / 3 ’ ος ’ 

ἓκ λεχέων Θαύμαντος ἐγείνατο δίζυγα φύτλην 
ο « { ς ; Γωά - , 

260 ᾿Ηλέκτρη ῥοδόπηχυς, ὀμευγέτις, ἦς ἀπὺ Λέκτρων 
Δ 3 Τ ΄ 3 

αἱ ποιαμὸς ῥλάσεησε καὶ άγγελος Οὐρανιώνων, 

ἾΤοις ἀεληεσσα, καὶ ὠκυρέεῦρος ᾿Σδάσπης, 
Δ λ ’ .. υ υπ / Δ ς 

ἢ μὲν ἐπεγτυνουσα ποδῶν δρόµον, ὃς δὲ ῥούων" 
η ο δν) , 1 ῃ , 
ἄμφω ὃ) ἄντικέλευῦον ἴσην µεθέπουσι πορείη», 
5 3 Δ ’ 3 ω ὴ 

205 Ἶρις ἐν ἀθανάτοιοι, καὶ ἐν ποταμοῖσιν Ὑδάσπης. 
; η ι η , ο 

Τυσσος ἄρα στρατὸς ἠλθε" πόλις δ᾽ ἐστείνειο Λαῷ. 
ὁ η, 2 ., ας 

καὶ στίχες εὐπήληκες ἐμιτρώίησαν, ἀὐταῖς 
/ / Ε) 17 .. | 

τετραπόρων πλήσαντες ἐν ἀστεῖ κύκλα κελεύθων " 
εκ Ν . [ιά [4 Α.Α 

οἳ μὲν ἐπὶ εριόδοισιν ἐπητριμοι οἳ ὃ) ἐγὶ βάθροις" 
- / ή α ή λ ΄ «ν Εὶ 

ὅ7ο ἄλλοι ὃ᾽ ἠλιῤάτοιο "τρὸ τείχεος"' οἳ δ᾽ ἐπὶ πύργων 
ς 3/ 9 { / 

γήδυµον ὕπιον ἴαυον ἀκογτοφόρων ἐπὺ λέκτρων. 

ἡγεμόνων δὲ φάλαγγας ἑῷ ξείγισσε μελάῦρῳ 

ν. 954, φότις δὲ τ. αΠαια αΏοτίι ἆα πιαίγο Ὠοτὶαᾶίν {αριανη, 
Ίσήαν Ῥτοπομιθι ἕ αἱ Ὀοτίαάσπι γθ[ογθα απι, Θ 1 

γ. 2085. αρχεγύνῳ γάρ οἆ. Ῥν. ἀρχεγύνου εὰ. αἷι. οκ θιμιθιὰ, 
Τα]ς, φαιά εἰ ἀρχεγόνων ρτοροσαί{. 

γ. 507, ἑωιτρώθησαν ἁηταις, εδ. ἐμετρηϐησαν ἀήταις Όσα]. 

οοπμπαῖο Ῥροδί αήταις οα)]αϊο.  », ΧΙΙ αἱδί ἄήταις εοττὶσαμάτιπὴ 
ἀικὶ.' Πεν. ϕ 

γ. 508. τετραπόδων α(ίτ. αΏ οοᾶθιι Θσα]. θιαθιᾷ, 

ν. 5090. ἐπίτριμοι 6, Ῥν. οιπριά. Ἐαὶκ. οκ ἐν) βάδροις Ἠα- 
Ῥεϊ αἰἰφιίά ομεουτὶ: ἴπ ϱΓσαἰδωο εἰ ἠἐπαπέδιν αεάἰ/[ιοίοτιωνζ Φε 

εἱο σενα δαϊϊοπι ἀοδίάεγεδ. Αι οἳ δὲ μελάθροις 2 96ἀ εξ. 573. 

7οἵ. 1. Ρ 



ϐο ΝΟΝΝΟΙ ά4Ι10ΟΝΥΣΙ4ΚΙΟΝ ΚΣΤ. Χα], 

{ ’ ὁ / 

Αποιάδης, καὶ πάντες ἄμοιῤαίων ἐπὶ δώκων 

ξεινοδόκῳ βασιλῆν μιῆᾳ Ππιοντο τραπέζης. 

515 τοῖσι μὲν ἕσπερα δείπνα καὺ ἐγνυχίου πτερὸν Ύπνου 
’ λ οὐ 92. ὔ ορ , 

µέμβλετο, καὶ στρατὺς εὖδεν ἐγόπλιος, ᾿.4ρ6ὲ γείτων" 
Ξ, / 3 ε/ 2 , 3 ΄ ἐγρεμόθω ὃ) εὔδοντες ἐφωμίλησαν ὀνείρῳ, 

4 τν; ΄ Ε) / Ε᾿ / 

μιμηλὴν Σατύροισιν ἄφαστησαντες ἔγυω. 



ΝΚΟΝΝΟΈΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΠΟΛΙΤΟΤΥ 

Α Ι.Ν. Εκ Ν 

μζ: 

Ὀ 3 



κ. ή αἱ 
ος οδιμ) αἱ -- 

γι). --- πν. 
Αν ο ες μόθον ὁπλίζει Ἀρομίῳ λαε ετῖρι 



ΝΟΝΝΟΤΧΤ 

41 θΦυΑ ΗΝ 
'κζ, 

Άρτι δὲ λυσιπόνοιο τιγαξαµένη πτερὸν Ύπνου, 

ἀντολίης ὤίξε θύρας πολεμητόκος "Ἠως, 

καὶ Κεφάλου λίπε λέκτρα σελαςφόρα" βαλλόμενος δὲ 

ἀντιπόρῳ Φαέθοντι µέλας λευκαίνετο Γάγγης. 

ὅ καὶ φυγὸς ἀρτιχάρακτος ἐχάζετο κῶνος ὀμίχλης, 

σχιζόμενος φαέεσσιν: ἀπὸ δροσεροῖο. δὲ δίφρου 

ὄρθιος εἰαρινῆσιν ἐλούετο καρπὸς ἐέρσαις. 

Καὶ κλόνος ἦν" Φαέθων δὲ πυριτρεφέων δρόµον ἵππων 

ἄεγάων ἐτέων φλογόεις ἀνεσείρασε ποιμήν, 

1Ο γείτονος. εἰσαίων κορυθαίολον ᾿4ρεος ᾿Ηχώ 

καὶ στρατὺν αἰγμάζειν προχαλίζετο μάρτυρυ πυρσῷ, 

Φερμὸν ἀκοντίζων ῥοδόεν βέλος: ἀμφὶ δὲ γαίη 

αἱμαλέης ξένον ὄμβρον ἄπ᾿ ἴκμάδος Ψέτιος Ζεὺς 

οὐραωνόθεν κατέχευε, φύνου περωτάγγελον :Ινδῶν. 

15 καὶ φονίαις λιῤάδεσσιν ἐνυαλίου νιφετοῖο 

δίψια κυανέης ἐρυθαίνετο νῶτα κογίῃς 

ο ---------- 

ν. 7. εἰαρ. ἐλούσατο ϱὐ11. 
ν. 5. πυριστρεφέων οὐ μι. οξ. ΧΠ. 12. 
γ. 15. αἱμαλέῳ θὰ, Ῥτ, αἱμαλέου ο. αἲε. οκ ομιοπᾶ, αλ. 



σάς ΝΟΝΝΟΥ 

᾿]νδῴου δαπέδοιο" γεοσµήμτου δὲ σιδήρου 

᾿Ηελίου σελάχιζε βολαῖς ἀντίῤῥοπος αἴγλη. 

Φαινομέγας δὲ φάλαγγας ἐπὶ κ]όνον ὥπλισεν ᾿Ινδῶν 

30 «4ηριάδης ὑπέροπλος" ἐποτρύνων δὲ µαχητάς, 

μῦθον ἀπειλητῆρος ἄγήρυγεν ἀνθερεῶγος" 

4μῶες ἐμοὶ, µύργάσθε, πεποιθότες ἠθάδι Νύκη, 

καὶ Ὀρασὺν ὃν καλέουσι κεραςφόρον υἷα Θυώγης 

λάτριν ἰσοκραίροιο τελέσσατε «4ηριαῆος. 

35 κτείνατέ µου καὶ 1Πᾶνας ἅλοιητῆρυ σιδήρῳ: 

εἰ δὲ Φεοὺ γεγάασι, καὶ οὐ Θέμις ἐστὶ δαΐξαν 

Τ]ανὸς ἄνουτήτοιο δέµας ὁμητῖῆρυ σιδήρῳ, 

ΤΙᾶγας ὀρεσσιγόµους ληΐσσομαι ἔιδοθι λόχμης, 

ἔθνεα ῥουκολέονεας ἐρημονόμων ἐλεφάντων. 

δο πολλοί Φῆρες ἔασι καὶ ἐνθάδε, τοῖσι σννάψω 

(ῷῆρας ὁμοῦ καὶ Πάνας ὀρεσσιγόμου ιονύσου: 

κούρη ὃδ᾽ ἡμετέρη Φαλαμηπύλον ἐσμὺν ὀπάσσοι 

δαινυμένου Ἰήαθῥῆας ὑποδρηστῖρα τραπέζης. 

καΐ τις ἄνὴρ, Φρυγίηθεν ὁμόστολος οἴνοπυ Βόκχῳ, 

55 ᾿Ίγδφου ποταμοῖο δέµας Λλούσειε ῥεέθροις : 

ἀντὶ δὲ Σαγγαρίου καλέσει πατρῷον Ὑδάσπην. 

ἄλλος ἀγὴρ,  ἄλύῤῥηθεν ὑῥμαρτήσας «4ιονύσῳ, 

ἐνθάδε Φητεύσειε, καὶ ἀργυρέου ποταιοῖο 

Ἰεύματα καλλείψας, πιέτω Ἰρυσαυγέα ΤΓάγγη». 

ν. 17. Ἰνδώου θάἵτε, 

ν. 18. σελάγιζε βέλος ἄντ. οἀϊεε, παθοπτη οπιρηᾶ. ὙγαΚκεξ. 5Υ]ν. 
π, ΤΠ. ρ. 72. εἰ απἱε επ Οαπί. βελέων Ἑηιοάσια, 

γ. 26. γεγάασσοι οἡ. Ρ:. 
γ. 2ο. ἔασσι οὔτε, 
γ. 55. ὑποδμήτηρα τραπ. θᾱ. ϱτ. αΙ] πἰςὶ αοοθαίας οπιθµά. ἐπ 

ρ4, αἷι. α Εαὶϊ. 

γ. 39. Ἰνδώου οἑττ. τι πατρῶουν ν. εες. ρ 4 
γ. 59. Εοτίαςρ κυαναυγέα Γάγγτ», απ µέλας νοεαῖας Υ. 4. εἴδ 

ὨΡΟΘΕΦΑΥΙΗΗ 10. Ε54. 



/ Ὁ 

4ΙΟΝΥΣΙΑΚΙΡΝ 7. ΧΧΧ. δ6 

4ο χάζεό µοι, «4ιόγυσε, φυγὼν δόρυ «{πριαδῆος : 

45 

δο 

6ο 

ἔστι καὶ ἐγθάδε πόγτος ἀπείριτος' ἀλλὰ Φαλάσσης 
ας ΄ ᾿ ” σ 

Ἰ 4ῤῥαβίης μετὰ κὔμα καὺ ημετέρη σε δεχέσθω: 

ευρύτερος ῥβυθὸς οὗτος ἐρεύγεται ἄγριον ὕδωρ, 

καὶ Σωτύρους καὶ Βάπχον ἐπάρκιός ἐστι καλύψαι, 

καὶ στίχα Βασσαρίδων. οὗ μµείλιχος ἐνθάδε ἸΝηρούς ! 

οὐ Θέεις Ίνδφη σε δεδέξεται, οὐδέ σε κόλπῳ 

ξεινοδκον μετὰ αΌμα πάλιν φεύγοντα σαώσει, 

αἰδομένη βαρύδουπον ἐμὰν πᾳτρῷον “Υδάσπην. 

ολλ’ ἐρέεις' Ἀρονίωνος Ὀλύμπιον αιµα κοµίζω, --- 

Αἰθέρα 1 αἴα λόχευσε, χορῷ κεχαραγµέφον ἄστρων' 

οὐραγόθεν γέγος εἶχες, ἐμὴ δέ σε Γαΐα καλύψει. 

ααὶ »Ἀρόγον ὠμηστῆθα, νέων Ὀοινήτορα παίδων, 

οὐραχόθεν γεγαῶτα, κατέκρυφε κόλπος ἀρούρης. 

εἰμὺ δορυδρασέας στρατιῖς πρόμος' εἰμὶ .4υκούργου 

φέρτερος, ὃς σε δίωκε καὶ ἀἁπτολέμους σέο Βάκχας: 

σὺν γένος οὐ κλονέει µε «4ιϊπετές: αἰνομόρου γὰρ 

σῖς Σειέλης ἤκουσα πυριῤλήτους. Ύμεναίους. 

μὴ στεροπἠν ἄγόρευε, «4ιὺς νυμφοστόλαν εὐνῆς, 

μὴ κεφαλὴν Κρονίωνος, ἢ ἄρσενα μηρὸν ἐγίψης" 

οὐ «ἄιὸς ὠδίναντος ἐμὲ κλογέουσι λοχεῖαι 

πολλάκις ὠδίνουσαν ἐμὴν ἐνόησα γυναῖκα. 

σὺν σοὺ δ᾽, ἣν ἐθέλη, γεγέτης τεὺς, αὐτοτόκος Φεὺς 

ἄρσενι «Δωρήξειεν ἀρηγόνα δ]λων ᾿4θήνην, 
Ἆ κα - κ λ / «/ ο ρω γ.. 

κήν ην καλέουσιν, ἵνα πρηῶνας αράξας, 

Υ. 44. ἐπάρχιόε ἐστι εᾱ. Ῥτ. ειηθιᾶ. Εαῖκ. 
γ. 46. Γνδόη ειηιτ. 

Υ. δι, γένος ἔχεις οᾱ. Ῥγ. ποδίταπα εᾱ, αι. εκ οπιομᾶ. Γα].. 
αιὶ εἰίαια ἔσχεο οομ]θοίε. Ἠ[οϊας {, {αΐἱφεοι εἶλες. 

γ. 1. ἐνόησε γυναῖκα ϱἀ. Ῥτ. θεά, Ἐαλκ, Οαοίογαιι Ἠ]αὰ 

πολλάκις ἐνόησα πιετα γἰάθίας ναπ]οφιεηία, θἱφαίάθια ἆαρο ἵαπ- 

ἴαμι βίας, Ραφίριιοῦ 5, Ετολομοξα εἵ ΟΠήτοβίε εοπμηθιπογαία. 



νο” Νο 1 

’ ει1. : .. ΤΓαλλάδος αἱμάξω κεφαλὴν ταμεσίχοος πέτρῳ, 
3 ὃ η } / η σ ; 3 ἀ κα, 

η 9ορὶ τολµήεντι, καὶ εὐκεράων ἀπὸ τόξων . 
! 3. ρω ν 4 

µηρον ἄπειλητῆρος ὀϊστεύσω 4ιογύσου, 
ιά / ’ 

ῥουκεράων Σατύρων ἡγήτορος" οὐταμέγου δὲ, 
η οἷα ῥα » κ εε » { 

καὶ 4, καὶ Ἡρομίῳ, καὶ Παλλάδι μῶμον ἀνάψω. 
3 Χ ο ε) ’ ο ΄ 

70 εὖ δὲ σὺν ἀμφοτέροισι κορύσσεται μφιγνήεις, 

7ο 

δο 

85 

δεύοµαι Ἡφαίσιου τεχγήκονος, ὄφρα καὶ αὐτὸς 

τεύχεα χαλκεύσειε πολύτροπα 4ηριαδῆς 

οὗ τροµέω ποτὲ δῆλυν ἐγὼ πρὀμον' εἰ δὲ τινάσσευ 

αστεροπὴν /ενειῆρος, ἔχω πατρώϊον ὕδωρ. 

αἱ Φρασὺν , ὃν καλέουσιν ὁμύγτιον αἷμα «ἀ{ναίου, 

άἰακὸν, οὐραγίοιο ἄιὸς βλάστημα τοκῇος, 

Ζηνὶ καταχθονίῳ δεδαϊγµένον, ᾿ἀῑδι, πέκφω" 

οὐδέ µιν ἁρπάξειε δι ἠέρος ἑπτάμειος Ζεύς. ἱ 

Καὺ πολέας Ἀρονίδαο δεδουπότας υἴας ἀπούω" 

άρδανος ἓκ 4ἱὸς ἔσκε, καὶ ὤλειο": καὶ Θάνε Μίνως, 

οὐδέ µιν ἐθῥύσαντο «{ιὸς ταυρώπιδες εὐναί" 

δὲ δὲ αΦεμιστεύει καὶ ἓν ᾿4ῑδι, τίς φθύνος, "Τνδοῖς 

«4ἰακὺς εἰ φθιμένοισι δικάζεται; ἢν ὃδ ἐθελήση, 

κοιραχίην γεκίων ἐχέτω καὶ οκἹπτρα βερέῦρον. 

καὶ δολιχοῖς µελέεσσιν ἐπιψαύοντας Ολύμπου 

γηγενέας Κύκλωπας ὀλέσσατε, μὴ δορὺς αἰγμῇ 

}αστρὶ μέση πλήξαντες, ἢ αὐχένι" χάλκοβαρὲς δὲ 

ὀφύαλμῷ τροχόεντι βέλος τετορηµένον ἔστω. --- 
) κ. ; ο λα η λ { ο ισέλς 

µη χθογίους Ἀύγλωπας ὀλέσσατε" παὶ γό0 ἑκείγων 

:γ. Τὸ. τότε ὃηλυν εδ. 

ν. 74. ἀστεροπὴ γεν. εἰ. Ῥτ. οπιοπά, ας. 

γ. 84, δολιχοῖς βελέεσσιν εὄλι. θιίονὰ, Όαπ. πια]α αὐ πάίο 
ετσι αἢ ΡΟΠεΙΙ, ἀεεθρίας ν. δο. αρ Ὠοτίαάες πιεπίενα πιαζαῖ, 

γ. 96. δορὸς αἰχμή εᾱ. ϱν. ομισᾶ, Ἐα]ῑς. 



4ΑΙΟΝΥΣΗΗΚΩΝ κὔ. ΧΧΓ. δν 

40 δεύομαι"' Ἱνδύῳ δὲ παρήμενος ἐσχαρεῶμ ο ση ς 

Ἠρόντης μὲν ῥαρύδουπον ἐμοὶ αάλπιγγα τελέσση, 

βρονταίοις πατάγοισιν ἰσόκιυπον, ὄφρα κεν εἴην 

Ζεὺς γΦύνιος" Στερόπης δὲ νέην ἀνιίῤῥοπον αἴγλην 
β σω / ’ / Ὁ 

ἄστερυπΏς τεύξειε καὺ ἐνθώδε"' Μαΐ ιν ἑλέγξω, 

ς5 νι 
’ -. / . .εεέ . ; ον . ν “. 

µαρνάµενος Σατύρουσιν ». ἵνα' φρένα μᾶλλὸν ἀμύξη, 
/ [ή η. ; 

ἀποιάδην κτυπέοιτα καὶ ἀστράπτοντα δοκεύων. 

ζηλήμων Κρονίδης, πεφοβημένος ὄρχαμον ᾿Γδῶν, 

ὑψιγόνου φλογόεντος ἄκοντιστῆρα κεραυνοῦ. 
3 ο / -- ’ 

τίς φθόνος, εἰ πρηστῖῆρι µαχήμονα χεῖρα κορύόδω; - 
πω ’ υπ / }/ 

100 μητρὺς ἐμῆς γενέτης, φλογερῶν ἐπιήραγος ἄστρων, 
πο) ΄ , ώλ Αμμος χ σω 

αὐτὸς Όλος ᾠὠαέθων πυρόὀεις πρόὀµος” εἰ δὲ τοκῆος 
ψ , ” υ ς { ’ 

αἷμα φέρω ποταμοῖο, καὺ ὑδατόεντι βελέισῳ 
΄ λ ο { / 

µαργάµενος μόθον ὑγρὸν ἀναστήσω ἀιογύσῳ, 
͵ / ς - -” { Ῥάκχων ἐχθρὰ κάρηνα ῥοαῖς ποταμοῖο καλύπτων. 

- ’ σα [ά 

τοῦ καὶ βυθίων τµήξαντες ἄλοιητῆρι σιδ/ρῳ 
’ ην οι , “. 

σωµατα Τελχίνων τυμβεύσατε γείτονι πόζτοι, 
ιά ν΄ / . 

πατρὶ ΙΠοσειδάωνι µεκηλότα" δαιδἀαλέου δὲ. 
; Δ ; ' πο κε α Α ε/ 

δίφρου γλαυκὰ λέπαδνα, καὶ ὑγροπόρων. γένος ἵππων 
[/ ον, / ων” 

ίκής πὔόντια δῶρα κοµίδσατε ηριαδῆς. 

110 καὺ γαέτην βαρύδεσμον ἀπειρώδινος "4θήνης, - 

γ. 9ο. Ἰνδόῳ ο. 

γ. 91. βροντης οὐ], αἰδί νοτιπη ΓαΠκοπβυσσίαπα ποπ {σε 
ν. 07. στἐεροπης αι. Επιεμάανεται οἴῖαπι Βλούοπι. 

γ. 94. αστεροπὴν τεύξει, καὶ ἐνθ. οὔιι. Εμιομάανίί οίαπα 
Π]μοδοι, 

ν. 97. πεφορημένος οὔηί. 

γ. 98. φλογέοντος θᾱ, Ῥτ. επιομά. Ἐαῑκ. Τπϊϊο οτι, αἲσιίς 
ἀεάίτ ὀψέγονον φΆ. 

Υ. 100, φοβερό» ἐπιποίρανος θά1ττ. ἐπιγρανος« οσι ΤΙ. 685. ΧΙ.. 
545. Νθαιο ἴαππθ αἩκανθ ατα {ιφθοι: πέλε κοίράνρε ἄστρ. 

γ. 104, Ἐοτί. Βακχών. 

γ. 190, Ὀριιαιίις {ιήφδοι πλήξαντες. 

νψ 

ΝΑ 
-- Ἱ 



115 

120 

μ8ὸ 

12ο 

ΝΟΝΝΟΤ 
σ , ή 3 , ” ο 

Ηφαίστου πυρύεντος ἄπβσπορον, αἴθοπι πυρσῷ 
΄ Α Δ ΄ ΄ 

φλέξατε, τὸν καλέουσιν Γοεχβέα" καὶ γὰρ ἐκείνου 
ας ΄ ’ 3 ’ ε/ εκ -ω 

αἷμα φέρει περίπυστον Ἐρεχθεος, ον ποτὲ µαζῷ 
΄ ε] [α 

παρθενικὴ φυγόδεµτος ἀνέτραφε Παλλὰς ὀμήτως, 
; ῃ 3/ Αα / 

λάθριον ἀγρυπνῳ πεφυλαγμένον αἴθοπι Λυχνῳ' 
, ιά 1) , 

μιμνέτω Γ1δφη κεκάλυµµένος αἴθοπι κίστη, 
ο { .’ .. ου 

μαὺ Μενεοῦ ζοφοεγτος ἐν ἔρκει παρῦ ενεῶγος. 
η ελ. ο ον ή νν 

καὶ τροχαλοὺς δρηστῆρως ἐὐσχάρςμοια βοείης, 
3’ - , / ΄ 
ἴἵδμογας ἐεὐπήληκος ἆ:νυαλίοιο γορείης 
σ; Ξ - ͵ , .. 

ἄξατέ µου Κορύῤαντιας ἀτευχέας: ὀλλυμένοις δὲ 

διχθαδίοις τεκέεσσιν ἐπικλαύσειε Καβειρώ, 
) - [ή δερ Ν «ημνιὰς, ἀκρήδεμνος' ἀποῤῥίψας δὲ πυράγρητ» 
’ ες εν .. 

αἰθαλυεις Ἡφαιστος ἑῆς ὀλετῆρα γεγέθλης 
«{ [ή ια Ν ’ ” 

ἥμενον ἀθφρήσειεν ὑπὲρ δίφροιο Καβείρων 
ιό μ 3 ο ἵππων χάλκοπόδων ἐπιβήτορα «4{ηριαδζα. 

Π 1 - ϱ µτείνωµεν Αἄιὸς υἴας" ᾿ 4ρισταῖον δὲ δαµμάσσαν 
’ εν.» , ῃ , 

οὗ φΘογέω ἸΠαῤῥηῦ, λαγωβόλον υἷέα Φοίβου, 
σω 3 ο λ , 

οὐτιδανῆς ἐλατῆθα φιλοπτολέμοιο µελίσσης. 
ε ω Δ ος κ. πω ΄ ἡμεῖς μὲν δρεπάνόισι καὶ ἄμφιπλῆγι µαχαίρη 

’ |. 1 , η 

κτείνετε ΠΒασσαρίδων ἁπαλὰς στίχας: ὑψικέρων δὲ 
ως Λ / Γ,. ελ 3 ; 

παῖδα «4ιὺς ηερύεις ποταμηϊος υἱὸς ὀλέσσει. 
, ς .ς ἰδὼ ἐλ ου / 

µή τις ὑποπτήξειεν, ἴδων ἐλατῆρα λεαίνης, 
3λ { 3 ’ 3 / σα Γ α/ 
ἢ πρόµον, ἄγροτέρης ἔπιῤημενον ἰξύος ἄρκτου, 

μὴ Θηρῶν ξυγίων βλοσυρὸν στόμα" τίς γὰρ ἀλύξεν 

ν. 116. Ἰνδόύη εἁ1ε, 

ψ. 1320. 5. ὀλλυμένους δὲ τριχβαδίους τεκ. ἐπ. Χαβείρων οὐτ. 

Όιο ππίυτα Β]ίος ΟαΡβίτο Ῥορετίί ο Ὑπ]οσμο, νά. ΧΤΥ. 1ο. 98. 

5. 128. φιλοπτολέμοιο παϊτταθ αιιίάθιι αρίς Ώθπε οοπγεμΗί; 5-1 

Ἰϊο. αδῖ στ. εχίομιαί Ὠοτίαάθς, ἀρίίμ5 Ειδδει φυγοπτολέμοιο: 

ἀάᾳαο Ίαυι Βλμοφομιάμπ5 οπ]θοετας. Έα]. φιλοπτόρθοιρ το]εβαῖ, 

Ἀομίθ, 

φ. 122. ὑποπτήσσειεν εα:τε, 



4ΙΟΝΥΣΙάΚΗΟΝ Κ7. ΧΧΝ/, β9 

155 πύρδαλιν ἠὲ Λέοντα, ορυσσοµένων ἐλεφάντων ; 

ὍὭς φαμένου βασιλῆος. ἐπὶ κλόνον ἠἴον 'Τνδοι, 

ο μὲν ὑπὲρ γώτοιο σιδηροφόρων ἐλεφάντων, 

οἳ δὲ συνεστρατύωντο Φυελλοπόδων ὑπὲρ ἵππων. 

καὶ πέλας ἦν πρυλέων στρατὸς ἄπλετορ οἳ μὲν ἀκωκάς. 

14ο οἳ δὲ κάκος φορέοντες, ὃ δὲ κληΐδα φαρέτρης, 

ἄλλος ἀνηέρταζεν ἀνὴρ γαλκήλατον ἅρπην μας σνης κ μι ώύ αμ. 
Ἕ { λέ Ἡ " ακ 3/ λο Φ.Α . ' 

ἀμητὴρ πολέμοια" καὺ ἔστιγεν ἄλλος, ἀείρων 
, η μι} ο ξ να / ... ’ 

ἀσπίδα καὺ ὣοὰ τόξα καὺ ἠνεμόεντας Οἰστούς. 

Καὶ μὐθον ἐστήσαντο παρὰ στόμα γείτονος ᾿7νδοῦ, 

146 εἰς πεδίον προθέοντες" ἀπ εὐδένδροιο δὲ λόγμής 
3 , λάκ. ο ΚΕ νΟ {1 | ἀσπίσε καὶ ξιφέεσσι καὶ ἀθῥαγέεσσι πετήλοις 

; ιά ς 3 

Φυρσοφύρος «4ιόνυσος ἑοὺς ἐκόρυσσε µαγητάς" 

καὶ πισύρων ἀγέμων φλογερῆς ἀνιώπιον ᾿Ηοῦς, 
ῃ { 

τέτραχα τεµμνοµένην στρατιὴν ἐστήσατο Ῥάκχων" 
λ ,; π/ 

150 πρώτην μὲν ῥαθύδενδρα παρὰ σφυρὰ πυκλάδος ἄρκτου, 

ἡχυ πολυσπερέων ποταμῶν πεφορηµένον ὁλκῷ, 

Καυκασίου σχοπέλοιο ἀ4ιὐπετὲς ἔρχεται ὕδωρ, 

τὴν αὐτὴν παρὰ πέζαν, ὅπη περιμηκέὶ πορὺμῷ 

χεῦμα παλινδίνητον ἄγει βαρύδουπας “Ὑδάσπης 

155 τὴν ἑτέρην δὲ φάλαγγα συνήρµοσεν ὑππόθι γαίης 

µεσσατίης στεφανηδὸν, ἐς ἑσπέριον κλίμα νεύων, 
/ . / | εἶ εί 3 λ ε1/) δίστοµος οὐρεσίφοιτος ἑὺν ῥόον ᾿Ινδὸς ἑλίσσειι 

Ὁ ------ᾱ---.ϱ0”05----- 

Υ. 150. καὶ πολὺε ἦν οὐῖπ. Ἱπεριο ρτορίος 864. ὤπλετος 

Νορ τεδρουάθί νειΒο {ον ἐπὶ κᾖ. ν. 196. 
ν. 142. πτολέµοιο οὐ1τί. 

ν. 140. Εοτίι. Βακχών, ο{, 107. 331. 

ν. τὸι. ὧχε οὐ1ῖ, ῥὲ. 

Ὑν. 192. 194. Ἱοσαπίας γα]ςσο Ῥροθὲ ΥΘΙΒΙΙΑ 168. Ῥθσγθχεὶβδίπηο 
οσ1πο. Ἐταπδροβίάρμοµι ἳπ οομηπιθαῖ, ΡνοβαΡηνς. Ῥταοίονοα 
ν, 192. ὅπη οαἵιτ. 
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; . /.ς μι Ζ .. ι λ ιά . 

Μυμάσιν ἀμφίζωστον ἐπιστέψας Παταληνην 
; ) Π «/ , τν .” 

καὺ τριτάτην κὐσμησεν, οπή γοτίῳ παρᾳ κολπῳ 
ιά . ’ 2 ] λ «1, εἴν )-, 

Ἄυματι πορφυροντι μσμμες ἑρκεται σὐμῃ 
᾽ Δ 14 . νι }) ην ; 

καὶ στρατιην ευχα΄.κον αναξ ἑστησε τετάρτην 

- , 2 ι . . - Φὗ εί γ ὃ |] 4, ο, ὃὸ (1) αγτοβίιης υπο πε-αν, οὔὐεν ὀογακηάα Οιαιων 
ώς 5 λα ; {9 , 

σιέλλεται εὐόδμοισι κατάρῥυτος ὕδασι 1 άγγης. 
; ο. ΄- αν / ο. , 

κεκριµένης δὲ φάλάγγος ἐὔκνήητιιδος ἑκάστης, 
, / , ε μὴ 

τέσσαρας εὐπήληκας ἐκόσμεεν ἡγεμονζας. 
π ΄ ή . ΄ 

μαὶ στρατὸν οτρύνων, λαοσσόαν ἴαχε φωτην 
’ λ ο. ’ , 

Βασσαρίδες, καὶ δεῦρο χορεύσατε᾽ δυτµεγέων δὲ 
, , κ. πα .. ΄-. { 

Ἠτείγατε ῥαρβαρα φῦλα, καὶ εγγεῖ µίξατε ὤΦύρσους, 
“ς .- , λὰ Ὁ “ς ε] λ γ.. µίξατε καὶ Σξιφέεσσι' καὶ ἠάδος ἀγτὶ τραπέζης 
΄. .. [ή ”ϱ [4 ’ 

σάλπιγξ. ἐγρεκύδοιμος ἐμοῖς «Σαεύροισι γεγέσῦω 
Δ 3 ’ λ ᾽ ’ , 

πηκτὶς ἐμή" χλοερὴ δὲ, καταιχιάζουσα σιδήρου, 
8 

, / ΄ 23 3 ; 
δούρατα φικήσειεν ἀκαχμένα φυλλὰς ὀπωρη" 
3 Ν . ΄ ’ ΄ 

ἀντὶ δὲ φυκτελίοιο χοροστασίης «4ιογύσου, 
ὐλί ας. Α 9 νο ι. ε/ . ἜΜὶ η ω αὐλὸς ἐμὺς φθέγξαιτο µετάτροπον ὕμνον ᾿Εγυοῦς, 

; ΄ [ή ’ 

τεριινόου Ἠρομίοιο λιπὼν ἐπιδορπιον Εχω. 
. 3 ή αν σσ , ς ΄ 

εἰ μὲν ἐμοὶ γόγυ δοῦλον ὑποκλίγειεν Ὑδάσπης, 
3 ’ [ - - ; 

μηδὲ πάλιν Ἠαάκχοισι παλίγκοτον οἴδμα κορύσσει, 
, πι / ; χ «/ 
ἔσσομαι εὐάντητος: ὅλον δέ οἵ ἄγλαὺν ὕδωρ 

’ , ο.) 11. σσ 3 / 

χευμασι ληναίοισιν ἐς Ευίον οἴχον ἀμείψω, 

γ. 128. καύμασιν ἀμφίζ. εάλίε, οπιοπᾷ. ας, {π. ουχί 5θουμά!ς. 

Ῥορί Ἠπο νθγδαπα Υαίσο δομές γν. 10. 194. 

ν. 1590. ὅπη ο. Ῥταείετρα Ἰεσεραίατ Ἠΐο Υεδαδ νυ]σο Ρορί 

τθδιµη 161. που Ἠοιι πας αροσια ρετιατραΠοµε, ασαιι Θοα]ς. 

βαμιανῖ. 

γ. 164, 8. ἀῑδροδίία ταπµαπιιαφαε Ῥμαίαμδε, Βαεσμις αααίμος 

ἆμοος οοης τω. 

τ. 174. φθέγξοιτο οτε. 

ν. 177. πορύσση εἀ1Εῖ. ε[. 1892. ἀρήδει. 
ν. 179. Νομμαδ Ἰαρο αἱ μιμιριιος θοηρδίξ: μάιη Ίαπι ανα νίπο 

Βπεμαι Ηγάαθρε», γι. ΧΧΧ. 28ο. 85. 
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18Ο τεύχων λαρὰ ῥέεθρα" καὶ ἄγριάδος λόγον ὕλης 

185 

190 

195 

/ ῃ ην λύ ἱ ε , 
µιτρώσω πετάλοισι, καὶ ἄμπελόεντα τελέόσω. 

μ ον... ών ἎἊ.  {ε 

εἰ δὲ πάλιν προχοῆσιν ὀλεξικήκοισιν ἄρήξευ 

᾿Γνδοῖς κτειγοµέγοισι, καὶ υἱέν «4{ηοιαδῆϊ, 
’ . μὸ ἃ . [ή 

ἄνδροφυὴς» κερὀεσσαν ἔχων ποταμηΐδα µουφην, 
ς ΄ μον. η 

χεῦμα γεφυρώσώντᾶς ὑπερφιάλου ποταμοῖο, 
3, ες / ο; ε.ς. ͵ 
ἴχνεσυν ἀῤῥέκτοισιν ὀδεύόατε δίψιον ὕδωρ 

ω ι ι ο) νο ερ 
καὶ γυμν] ψαμάθῳ πατίων αὐχμτρον ' Τδάσπην 

«.λ 34 .. Λ... Ί ο Εν ' ε λων Ἡ 
πείος ονγυς ευιππῦός Σπιςυσξιε πολλών. 

» π / Σα ο 

εἰ δὲ πολυπτοίητὸς Οβειμανέων πρόκος Γγδῶν 
Ἅἳ / ΄ Ε { { 3 ο αἰθερίου Φαέψοντος ἀπόσπορός ἐστι γελέβλης, 

΄ / 3 ί / καὶ Φαέθων πιυρύεόσαν ἐμοὶ στήσειεν "Έλύω, 

Φυγατέρος κερύεσσαν ἔῆς ὠδίνα γεραίρων, ̓  

γωτὸν' ἐμοῦ᾽ Νρογίδαο πάλιν ὤπεν Ὀντίδι χάρµη, 

πόντιον, ὑδατόειτά πύρὺς σβεστῆρα κορύσσο" 
ο / ς { . 

Θρινακίην ὃδ᾽ ἐπὶ φῆσον ἀλεύσομαι, οπποῦι ποῖμναι 
Ε ς σο 6 

καὶ βόες αἰθερίοι» πυραυγέος ἠνιοχ]ος 
΄ / { «{ { 

᾿Ηελίου δὲ Φύγατρα, δορικτῆτην ἅτε κούρην, 
ῃ ΓΛ. { 4 «Ἰαμπετίην, ἀέκουσαν ἐπὶ ζυγὰ δὀύλία σύρω, 

ο. ’΄ . ͵ π .. π 4 

ὄφρα γόνυ «λίνειε" καὶ εἲς ὃρο: -Αοτρὶς ἀλάσθω, 

γ. 181. Ἱπορίαπι οδῖ πετάλοισι µετρ. Οῑιβδί ἀγριὼν ὕλη ({ν. 
ηϊος,) πέταλα οι αριθ. ΈΏερεραϊ κλήµασε µιτρώοω τε ναὶ 

βἰλιί]ο αι, ΕΦ 

ν. 1δ4. Γοτί. ταυροφυὴς, εισὶ ἀο[ομαί Πλαᾶ ῬοίθΒ!. Ὃψν 

Υ. 198. Θμδροςίαμι κολώνην. Τον. πονίην; δεί]. ρει 6ΕΓοΥΘΠΙ 

δοϊρίἁ μι ποπονίην, μάς 1 αά οτίατη, 

γ. 192. Κερόεσσάν ὦδ. ΓΠογίαφςιει "Μο αις Αη 8. Ἀρτότίορ, 

ο] β]αο ριοξοπίοή, . 
γ. 190. Ὀφρινακρίην εᾱ. ϱὲ. διιονᾶ. Εαῑκ, 

γ. 199. Ῥοδι κλίνειε γι]ρο πα] οδῖ Ο15ΗΠ6ό; 9οᾷ Υθ6ΓΕΟΣ, 18 

Ἠϊο αἰφαιά οκοἰἀθεί, Όιμα ομἷι τος Ἰοῦις ἃ Υ. 190. 58. 8Ηµι- 

τά δι ἐκ Όδγος. ω. 137. 58, Μαίταμι εδ, ο δἱμς Ῥ]ας- 

πδα οοΜΙΛΟΜΙΟΥΑΗ  τ | 



ῦ3 ὸΣ ΦΟΝ ΝΟΥ .’ 

φ.ς , π , ο 
900 µυρομέγή. ῥαρυδεομον ὑπάῦνα «4ηριαδῆα: 

Ἡ , { πω ἐλθέτω, ἣν ἐθέλη, μετανάστιος εἲς γθόνα Κελτῶν, 
9 . 4 ς ο 

ὄφψα φυτὸν γεγαυῖα σὺν ᾿Ηλιάδεσσι καὶ αὐτὴ 
ιά { η πυ»νὰ φιλοθρήνοισιν ἐπιμλαύσειε ῥεέθροις. 

{ ΄ λ .. 

σπευσατέ µοι, καὶ 2ύκλα µελαῤῥίνοιο προφώπου 
3 ου που / ς . 
905 Ινδῶν ληϊδίων Λευκαίνετε μύστιδι γύφῳ" 

᾽ ᾽ ε] Γ κ ε ’ ., 

μαὺ δρασὺν, ἀμπελύεννι περιπλεγθέντα κορύμβω, 
’ / / ζω φεβρίδε χαλκοχίτωγα καλύψατε «{ηριαδῆα: 

Γ ο ς 

καὶ Βρομίῳ γόνυ δοῦλον ὑποκλίνων μετὰ γίκην, 
ή ς / ς ιά ’ 

᾿Τνδὺς ἄναξ ίψειεν ἓὺν Φώρημα Φυέλλαις, 
΄ ά ΄ Ωω ρ.., 310 κρείσσοχι λαχγήεντι δέµας ὣώρηκι καλύπτων 

/ , απ ΄ 

καὶ πὀδα πεορφυφέοισι περισφίγξειε κοῦ όργοιφν 
3 , εἶ - , 

Ὀργυρέας ἄνέμοισιν ἑὰς κνημῖδας ἐάσας" 
ὰ λ) , δα. 1 ὢ / ) ὃ ω Σαὶ μετὰ φοίγια τόξα καὶ ηῶάδος ἔογα κυδοιμοῦ 

3, Π ΄ 

όργια γυμτιχύρευτα διδασκέσθω 4ιονύσου, 
, / 3 / ω ΄ 

915 ῥάρβαρα διγεύων ἐπιλήνια βόστρυχα χαίτης: 
, μυ ’ / ΄ ’ 

δυςµενέων δὲ κάρητα κοµίσσατε, σύμβολα γίκης, 
. ΄; Ἰ μῶλον ἐς Ἰνεμόεντα, πεπαρµένα µάρτυρι Θυύρσῳ. 

πολλὰς ὃ᾽ ἓκ πολέμοιο µεταστήσω στίχας 1γδῶν, 

ζωγρήσας µετ «4ρηα: παρὰ προπύλαια δὲ «4υδῶν 

330 πήῄξω µαιιοµένοιο κεράατα «4πριαδῆος. 
΄ 3 ς ιά 

ως φάµενος, αδάρσυγεν" ἐπεθῥώοντο δὲ Ῥάμχαι, 
ὰ να ... , τω 

Σειληνοὺ ὃδ᾽ ἄλάλαζον "4ρηϊφίλης µέλος ᾿Εχοῦς, 
«πά ’ λ ο 

καὶ Ἔάτυροι κελάδησαν ὁμοφθύγγων ἀπὸ Λλαιμῶν. 

ο ----- 

Υψ. 207, νεβρίδα Ἰαλκοχίτωνι καθάψἄάτε «4γριαδηὲ εὐε. απο 

ευπα που. οοἶτεί ο απίεοεἀεμρας, Ῥεα]ίσεν Ἰαυμηαι ιαἰαοίνατ 

Απῖε Ἠαπο γεσδαπας Ἐοτῖαδδο πο ἴαμι Πιαῖθι Ἰνοθϊχωα ἀεάιί 

ως. Ἱάουπαπι πεσαμς. ην 
τ. 212. κνηµίδας ἐάσσας νυ]δοί 
γ. 318. πτολέμοιο θοἁῖτι. . [ 

γ. 222. «Σι)ηνοὶ ελ. 

γ. α3θ, ἐπὶ λάιμ. οδία, Νοσίσιχὴ ει ἆΧΓΣ. 1οὔ. ο[. ΧΧΝΠΙ. 5ᾳ. 
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καὶ τυπάνου κελάδοντος ὁμόθροος ἔβρεμεν Ἠγὼ 

φρικαλέον μύκημα!' φιλοκροτάλων δὲ γυγαικῶν 

χερσὶν ἀθηιῤαίησιν ἄράσσετο δίκευπος Ηχώ" 

καὶ νοµέη Φρύγα ῥυθμὸν ἀγέστρατος ἴαχε σύριγξ, 

καὶ «Σάτυρον πολέμιζον: ἐλευκαίνοντο δὲ γύψῳ 

µυστιπόλῳ, καὶ φρικτὸν ἐπηωώρητὸ παρειαῖς 

ψευδοµένου νόθον εἴδος ἀφωνήτοιο προώπου. 

λαὺ στρατιῆς προκέλευθος, ἐπιβρέθουσα κυδοιµῷ, 

4 υγδονίη µάρµαιρε ὃν ἠέρος ἄλλομένη φλόξ, 

Ῥακχείην πυρύεσσαν ἄπαγγέλλόυσα λογχείην: 

Σειληνοῦ δὲ γέροντος ἄπ᾿ εὐκεράοιο μετώπου 

μαρμαρυγὴ σελάγεζεν' ὀρεσσαύλοιο δὲ Εάχης 

δέσµιος ἀπλέλτοισι δράκων ἑσφύγγετο γαίταις, 

καί τις, ἔπ᾽ ἀντιβίοισι µεμηνότα τίγριν ἵμάσσωθ, : 

δίφρα διεπτοίησεν ὁμοζυγέων ἐλεφάντων, 

καὶ πολιὸς κεκόρυστο Μάρων ἑλικώδεὶ θαλλῷ, 

ἡμερίδων ὅρπηκι διασχίζων δέµας ᾿Ινδῶν 

µαρναμένων. καὶ πάντες, ὅσοι ναετῆρες Ὀλύμπου, 

Ζηνὶὺ παρεδριόωντες ἔσω «εοδέγμονος αὐλῆς. 

πασσυδὺν ἡγορόωντο πολυχούσών ἐπὶ θώκων. 

Τοῖσι δὲ δαινυµέχοισιν, ἀπὸ κρητῆρος ἀφύσσωθί 

εὐχαίτης γλυκὺ νέκταρ ἐφνοχόει Γανυμήδης: --- 

οὗ τότε γὰρ Ίρώεσσιν ᾿ Αχαιϊκὸν ἔβρεμεν”4ρης. 

ραριο------------υ---υ-υκ«- 

γ. 224, τυμπάνου 6: ϱῥχ. εἰπεµᾶ. Ἐα]ῖ, 
γ. 325, πτολέμιζον αὐλι. Θεά 5αδρεοία 6ὲ Θαϊγτοτήχα παεηίίο, 

Ρτορῖες γ. 3225: οἱ γειβήπι πολέµιζον, Ρχορίθς΄ θεα. οετίε Ἰφν 
Ρτορι1ο ειμπεμά πας «Απ σελάγεζον ρτορῖει 5ε(ς. ϱ{, 356. 

γ. 2390. ἐπηώρητο εἀΙτε. 

γ. 201. ἐπιβρίζουσα οἁ1τῖ. 5 

γ. 204, Σιληνοῦ νιυ]σοι 

ν. 300. πόλιος θὰ: Ῥτς ἄθσθῃῖ, επιθλλά. Γα]ς. 
Υ. 140. ἑωνύχοει εἑκτε, 
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ὡς πάρος, ὄφρα κύπελλα πάλιν µακάρεσσι κεράσση 

Ἡρη καλλιέθειρα, καὶ ἀθανάτων ἑκὰς εἴη ὈναόΑ 

Τρωϊος οἰνοχόος.. μὴ πατρίδος. οἵτον ἀκούσ;.. -- 

τοῖσι συγαγθοµένοις ἀγορήσατο μητιέτα 2εύς" . 

ἔγγεπε δ) ᾿ ἄπόλλωνι καὶ ᾿Πφαίστῳ καὶ ᾿ δήνη" 

”.4ξογος ὀμφαλίοιο Φεηγόρε κοίρανε Πυβοὺς, 

τοξοσύνης σκηπτοῦχε, σελασφύρε, σύγγογε Εάκχου., 

µνώςυ Παργησοῖο καὺ ὑμετέρου «4ιονύσου. 

«ἄμπελος οὗ σε λέληθεν ἐφήμερος" οἴσθᾳ καὶ αὐτὴν 

ὀμφοτέρων σκοπέλων διδυκάονα μύστιδα Ἀεύήρα α 
ΙΡ ἀλλὰ κασιγνήτοιο τεοῦ προµάχιζα «{υαίου, 

{ασσαρίδων ἐπίκουρος, Ολύμπια τόξα τιιαίνων 

1Ιαμγησοῦ δὲ γέραιρε τεὴν ξυνήονα πέτρην, 

ὑππότε πωμµάζουσα χοροίευπος ἴαχε Βάκχη, 

σοὺ µέλος ἐντύνουσα καὶ  ἀγρύππω «4ιογύσῳ, « 

4ελφικὸν ἀμφοτέροισιν ὑμύζυγον ἀφαμένη πρ. 

µνώεο σῆς, κλυτόδοξε, λεοντοφύνοιο Κυρήνης: 

δὸᾳ. χάριν: ἀμφοτέροισι, καὶ ᾿ 4γρέν καὺ ἄιονύσῳ" 

ὧς Ἀόμιος;. Σατύρων φοµίων προµάχιξε γεγέθλης. 

Ἔρης ζῆλον ἄλαλκε ῥαρύφροχα, μή ποτε Φοίῤου 

μητρυι1: Ψελάσειε, «{ιωνύσοιο φυγόντος, 

τις ἐμῶν μεθέπουσα γόλον καὺ ζῆλον ἐρώτων, 

αἰὲν' ἐμοῖς τεκέεσσι κορύσσεται' οὔ σε διδάξω 

ν. 247. Πποριφεῖπιο Ἠϊο πάρος εἳ πάλιν ἀῑπίι Ἄοππας 601- 

Γαμάθης, αἲ νἰάείας, δα πι ἵεπαρας οππι απσφμἰρεαῖς 15 τεια- 

Ροπίρα8, αμΐρης τες ἀεοαμίαία αεσἰαε. Οἱ. ΣΥ. ὂ. 

γ. 252. ὀμφάλοιο 8. κ. πειθους ο. Ῥτ. Ῥτα5 επαεμᾶαϊ. ἵη εἰ. 

αἲτ, 564. Πειδοῦς πιααδᾶ!, εἴδὶ Γαλ. ἁαπάπόε τες ιδ Ριοροδαενα!. 

ν. 204. Παρνι σσοῖτο ο ]ηι ; 

γ. 250. Παργησοῦὺ τὲ γέρ. οτι. 

ν. 3600. ὅσσὲ διδάξω εᾱ. Ρτ. ὡς σε ὃ. οὐ. αἷι. εκ Πήσ]οί ο0η/. 
Σα]. ααὶ ἵαπιθι {π ευχί 5οσμλκά1δ. Υοσιαα Ἰαγεπῖῖ. ο, 519. Οὔ σε 
εἴἶαα Β]λοάοπιαμπας, φεᾷ Ἰάδιι α Εαεπθανςεά γειρα ὧς σὲ 

διδάξω αἀςειῖρδίι: 4 διδάξει µ. ὃ. λόχιος πόνος. 



λλ) 4ΙΓΟΝΥΣΤΠάΚ.ΟΝ ΚΖ. ΧΧΖΠ. 6: 

, ς ῃ λό, / πώ . 
370 µήητέρος ὑμετέρης λθχιον πὀνον, ἡνίκα παίδων 

, β ) { ηχος ΄ 

δίζυγα φόρτον ἔχουσα, πολύπλανος ηϊε «Ίητω, 
/ / . α΄ 

κέντροις. παιδογὀγοιαιν ἱμασσομέγη τοκετοῖο, 
ω αν ς/ . ν, , 

ὑππότε ΓΠηνειοῖο φυγᾶς ῥόος, ὁππότε 4ΐρπη 
’ Δ 3 { ς/ { στ Ν 8 

μητέρα σὴν ἄπθευπεν, ὅτε δρόμου εἶχε, καὶ αὐτὸς 
’ . /͵ 2, ςλ/ 

375 ᾽σωπὸς βαρύγουνος, ὀπίστερον ἴχνος ἑλίσσων, 
ο Ἅ .) ΄ 3 

εἰρύχε «{ῆλος ἄμυνε μογοστύκος», εἰύκε «{ητὼ 
μὰ / ’ ο { / 

οὐτιδανοῖς πετάλοισι γέρων µαιωσατο φοίγιξ. 

καὶ σὺ, 4ιὸς πάτέρο: καὶ μητέρες ἄέφομε κούρη, 
. σω ο λ }/ οκ Ὁ ’ , Β 

γνωτῷ, Παλλὰς, ἄμυνε, τεῆς ποσµήτορι πάτρης 

380 ῥύεο σοὺς φαετῆρας, ἐφεσπομένους. 4ιογύσῳ" 
πω συ α) / Π 

μηδὲ τει) Μαραθῶνος ὀλωλότα τέκνα νοήσης, 
/ 14 2 , νι ᾿Ακταίης τε γέραιρε φερέπτολιν οζον ἐλαίης 

"Γκαρίῳ δὲ γέροντι χαρίζεο: καὶ γὰρ ἐκείνῳ 
’ . { ς λ { ] / 

δώσει ποικιλόβοτρυς ἑὴν «ιόνυσος ὀπωρην' 
. .] ιά σ- ε- 3 

985 µιώεο Τριπτολέμαιο καὶ εὐαρύτου Κελεοῖο" 
Ν { ’ αρ) / , . 

μὴ ταλάρους γονόεγιας ἄτιμησης ἸἨετανείρης ' 
Δ .) οω ’ / 

καὶ γὰρ ἀοσσητῆρᾶ, φερεστάφυλον σέο Ῥάκχον 

ν. 275. ῥόος, ὑππότε σιρὴν θὰ, ρε. 2ειρὴν ο, αἷι θμαᾶομίς 
Εαἲϊς. Ἀοδίταπι ἀεδῑί Ομ. 

ν. 375. βαρύδουπος θὐμτ. Ἐκ (α]ΐπι, Ἡ. ἐ Όε]. 78, βαρύ- 

γουνος πιοπκιχαγ]ϊ Οσα. ιδ Νομήπιι χορτεμοπάςγς πια]αῖε, απ 

Επιθµάαγθ, 

γ. 276. Ῥτο ἄμινε Εαΐκ, ἱπ οπγίς 6θ00, ἔμεινε ρτοροσιί; ατ- 
Ριῖθ. Φεὰ πεεθεεδατία πιαταίο πο. γ]άερα (ιτ. 

γ. 380. ἐφεσσομένους εὐΠῖ,. Λά δεµδµι νθιδιςδ ΟΕ, 110: 88, 516. 

85. ,,ἐφεσσόμενος βμδρεοίαπι.. Έογιθ ἐφεσπομένους, ἈΠοάοι. 

ν. 382. ᾽άκταίηςε τε γ. Υμῖδοι Μος ππασίδ φουχίο ἀἰκὶδερι 

σαόπτολιν, Ῥτορίοι ράσε]ι. 

Ὁπ. 989. εὐκρότου Κελεοῖο ο. ϱτ. θπιοπά. Ἐα]ις. 

Υ. 28]. ἀοσσητῆρες ἐρισταφύλου σέο Ὠάκχου οὐ]. 6ἵωα β6ΗΔ1, 

Παρίτες, ααὶ οομδΙΙ ταϊίομο ᾖασςμμ δἳ Ἀπθγναχι 1 Ἱάοθια 

εὐ]άΤτ, νο]ῖῖ εο 1ρδο, αἱ απιρο δὔμί αἀ]πτογος θ95οΗΙ ποαταὶ, 

ἄοσσητῆφε. Αιααο εἷο ἀια]ῖ πμά Ῥταθίετεμάας5 γἰἀευαίις ρίν- 
τα]: ἀοσσητῆρας; ἐριστ. 

οὗ. ΙΤ. Γ 



ΝΟΝΝΟ 32 
Δ { 1/ 

Ζεὺς Ίογόεις ὤδιε πατήρ ἐγκύμονι µηρῷ, 

Φηλυτέρην ὃ) ἐλόχευσε τεὴν ὠδῖνα καρήνῳι 

3990 ἀλλὰ τεὴν δονέουσα γεγέθλιον ἥλικα Λλόγχην, 
/ ρ ο 

αἰγίδα ὃ” αἰθύσσουσα κυβερνήτειραν ᾿Ενυοῦς, 
σον ΄ / ε/ 

γίνεὂ µοι Ἔατυροισι ῥβογῷόος, Όττι καὶ αὐτοῦ 
᾽ . [ή ΄ ο 

αἰγὸς ὀρεσσινόμου λασίους φορέουσι χιτῶνας. 
᾽ ΔΝ 3 / , ιά Ε] ΄ 

καὶ Φεὺς ἄγροτόμων, χοµίης σαλπιγγος ἀγάσσων, 
’ « ’ / 

9395 αἰγίδος ὑμετέρης ἐπιδεύεται, αἰγίβοτος Πάν, 
ἃ 3 { 3 υ. ’ 3 ή 

ὃς πᾳὶν ἀσυλήτοισιν ἐμοῖς σκήπτροισιν ἀρήγων, 
΄ { 1 

µάρνατο Τιτήγεσσι γαλακτοφόρου δὲ τιθήνης, 
η ’ νο ὴ . 

αἰγος ᾽4μαλδείης ὀρεσίδροµμος ἔπλετο ποιµήν- 
εκ Γ ΄ « ο ΄ 

ὧύεο μι»; µετόπισθε ῥοηῦόον ᾿4τθίδι χάρµη, 

5οο ἸΤηδοφόνον ῥυτῆρα τιασσοµένου ἸΜαραῦ ῶνος) 
3 (δ - σης - ’ 

αἰγίδα σεῖο τίναάσσε, προασπίζουσα «4ναίου, 
-- ’ ’ ϱλ , ιά 

σεῖο κασιγγήτου ᾖελαναύγιδος, ὃς σέο πάτρην 
οι 3 / ον ΄ 5 » 

ῥύσεται͵, ἐξελάσας Ώοιωτιον ἡγεμονῆα 
4 ., , [ή ο 

καὶ µέλος ἀείσει ζωάγριον ἀστὸς Ἐλευν οὓς, 

305 πιστὸν ἀγευάζων ᾿ἁπατούριον υἴα Θυώνης, 

οὗ µέτα δὴ Φρύγα ῥυθμὸν ἀχακρούσοισιν ᾿4θῆναι, 
ὅ , ; 

«ἄιμναῖον μετὰ Ῥάπχον, Ελευσινίῳ «4ιονύσῳ. 

ὦ γένος ἀλλοπρόςαλλον Ὀλύμπιον" ὅ μέγα Φαῦμα᾽ 

ξείνῳ «{ηριαδὴῦ παρίσταται ᾿.4θγολὶς Ἡρη" 

γ. 202. γείνεο μοι εἀϊι. Ὑθταπι Ἱαπίει γο]αῖε ας. 
Υ. 205. ἡμετέρηθ εἆ, ας ειπε. Εαἰς. 

Ὑ. 206. σκγπτροισιν ἐρίζωγ εὐλι. Νοδίταπα ἀοάῑι Ομι.. ἐρείδω» 

οομ]εοῖί [αὶῑς. 

Υ. 300. ῥύετο μὲν εἳ ν. 5εᾷ. 241 δοφύγου αὔιί. αιιηδὶ Ργαεῖοτί- 

ἔτι 4ος 19 {αιάχα αδµγρατο ροϊιωεεεῖ φαρίςτ. τοι. μέν Ὦαπθιι - 

δρεοιαῖ, α Ἀηθινα ἀθε[επάσπόααι, υἱ Ὀαπμίοο Τογοτο [θχδαο {α5ατί 

Ῥουςμί. Ἠαίε Ῥαἰς, η αάεια 1 ο Παρα, - 

γ. 505. εξαλάσος εἰ. ϱν. Οοιτεοίαπι αρ Ηλοοσιηι 

ν. 5οθ. οὐ μετὰ δὴ οὐ. Έτοποιιεα οὗ τουρὶοῖί ἀστὺν Ελενθ. 
γ. ὅο0ά. 



δι1ο 

δις 

2325 

26ο 

- 

4ΙΟΝΥΣΙ4ΚΩΝ ΚΖ. ΧΧΡΙΙ. 67 

Ἀεκροπίδας δὲ φάλαγγας ἀναίγεται ᾿ 4τθὶς ᾿4θήνη" 

μητρὶ δὲ πιστὰ φέρων, ἐμὸν υἱέα Ώάκχον ἐάσας, 

καὶ στρατιὴν Θρήϊσσαν, ἐφεσπομέγην «4ιονύσῳ, 

ῥύεται ᾿Ινδὸν ὅμιλον ἐμὸς Θρηΐκιος ᾿4ρης. 
Ε Ν 4 , λ. , 
ἄλλὰ πυρὲ φλογόεντι συναιχµάζων «4ιονύσῳ, 

ρω μή 

μοῦνος ἐγὼ πάντεσσι κορύσσοµαι, εἰςόκε Βάκχος 

κυανέην προδέλυμνον ἀϊστώσειε γενέώλην. 
3 λ { 4 , ’ - καὶ σὑ, τελεσσιγόγου φιλοπάρῦθενε νυμφίε Γαίης, 

ἠρεμόεις, Ἡφαιστε, καὶ οὐκ ὀλέγεις Ἠαραθῶγος, 
τσ πω ΄ ΓΑ / 1/ ὼ 

«χι ὣΦεᾶς ἄγαμου γάµιον σέλας; οὐ σε διδάξω 

µυστιπόλους σπιν ῆρας ἄθιφωγέος σέο λύγνου" 

λάρνακα παιδοκόµου µιμγήσκεο παρθενεῶνος, 

ᾧ ἔνι κοῦρος ἔην 1 αιῤζος, ᾧ ἔτι κούρη 

σὺν σπύρον αὐτοτέλεστον ἀγέτρεφεν ἄρσενι καζῷ. 

σὺν πέλεκυν κούφιδε μογοςτόκον, ὄφρα σαώσης 

σῷ Λοχίῳ βουπλῆγυ τεῆς γαετῆρας ᾿ 49θήνης. 

ἠρεμέεις, Ίϊφαιστε, καὶ οὐ σέο τέκνα σαώσεις ; 

ἠθάδα πυρσὺν ἄειρε, προασπισι]ρα Καβείρω», 

Όμμα δὲ σεῖο τίταινε, καὶ ἀρχαίην σέο νύμφην, 

µεμφομέγην σκοπίαζε τεὴν φιλόπαιδα Καβειρώ" 

«ηιχιὰς ᾿λκιμάχεια τεῆς ἐπιδεύεταυ ἁλκῆς. --- 

ὌΏς φαµένου, σπέρχοντο Φεοὶ ναετῆρες Ὀλύμπου, 

ξυνοὺ ἀοσσητῆρες, ᾿ 4θηναίη καὶ ᾽ Απόλλων, 

καὺ πυρόεις Ἡφαιστος ὁμάρτεε Τριτογενείη. 

ἀδανάτοις ὃ ἑτέροισιν ὁμίλεε σύμδρομος Ερη; 
πλ ----ἊἊἌΎ 7 

γ. 512. Θρηΐσσας ο. ϱὲ. οιπθμά, Εαῑῑς, 
ν. 519. ἦχι οὐ. Ῥτ. 
Υ. ὀ209. Καβείρων εἀ1ῖ, 

Υ. 95ο, Νεβοίο, 3 Ἴαθς {ογΐς ογαβίο Ἠοςῦ γθσδι Ύετο Πηίδεης. 
Θεά Νοππας τατο ΟΓ8ΙΙΟΠΟΙΙ ρ8πΙο αρίία οἸαιάθτο φοἰγί. «Όαθ- 

ἵετυπι Ἠϊο νθγςυ5 ΟΥἱ4550 εἷο βρθοίαμάτα8, αᾶδί Φυ1 Θαμίτο οοιι- 
Ἰασί 5ο αοο]αμιατο Αμραϊασ. 

το 



ο8 ΝΟΝΝΟΥ Υ/ΠΟΝΥΣΙΙΚΝΣΝ κά. ΧΧΣ/1, 

: - ε , 
355 ᾿ 4ρεα χειρὸς ἔχουσα καὶ εὐρυρέεῦρον δάσπην, 

, ῃ ε «./ .. 
δυςµεγέων συγάεῦλον ὁμοζηλοιο Μυδοιμοῦ, 

τοῖσι Φόβος καὶ 4εἴμος ὀμέμποροι , οἷσι μαὶ αὐτὴ 
3 , θα ΕΒΕ / η ας ϐ 4 [ή 

αντιπα/ος ῥομιοιο φερἐσταχυς «κετο πω, 

ζωογύνω φὑογέουσα φιλοσταφύλῳ 4ιονύσῳ 009 Ψ ; κ) 
; , Λ οί ο σν. 3 

54ο ὕττι ιέθης ποτὸν εὗρε. παλαίτερον εὖχος ἑλέγξας 

Ζαγοέος, ἀρχεγότοιο φατιζυµένου 4ιογίσου. 



ΝΟΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΠΟΛΙΤΟΤΥ 

ΑΙ Ὁ Σο λοκϱ  Ν 

Μ ἩΠ. 
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ΝΟΝ ΝΟ.Τ 

“Τοντ ]ῖαά κής νΝ 

ΚΙ. 

Ἔνθα τις ἀπρήύντος ἔην ἔρις: ἄμφότεροι γὰρ 

Φαῦνος ᾿ ρισταῖός τε µίαν συνέλασσαν Ἐνυώ, 

οἷμέν ἐφωμάρτησε καὺ Αἰακὺς, ἄξια ῥέζων 

Ζηνὺς ἑοῦ γενετῆρος, ὑπὲρ νώτοιο τιταίνων 

6 ἀσπίδα χαλκείην πολυδαίδαλον, ἦς ἐνὶ κύκλῳ 

δαίδαλα πολλὰ πέπαστο, τάπερ κάµε «{ήμνιος ἄκμων, 

Καὶ στρατιὴ κεκύρυστο πολύτροπος, εἰς μόθον ᾿Γνδῶν 

σπερχοµένων ὀγεληδόν: ὁ μὲν ταμεσίχροῦ κισσῷ 

κραιπγὸς ἐς ὑσμίνην πολυδαΐδαλα δίφρα νομεύων, 

πο πορδαλίων ἐπέβαινεν' ὃ δὲ φρίσσοντι λεπάδνῳ 

ζεῦξεν ᾿Ερυθραίων ὀμεσίδρομον ἅρμα λεύντων, 

καὶ ῥλοσυρὴν ἴθυνε συνωρίδα" πυανέας δὲ 

ἄλλος ἐριπτοίητος ἄκοντίζων στίχας ᾿Ινδῶν, 

ἀστεμφὴς ἀχάλινον ἐτέρπετο ταῦρον ἵμάσσων 

35 καί τις ἀναΐξας Κυβεληϊδος εἰς ῥάχιν ἄρκτου, 

ἔχθαε δυςµενέεσοι, καὶ οἴγοπα Φύρσον ἑλίσσων, 

ἡνιόχους ἐφόβησε ταγυκλήµων ἐλεφάντων: 

Όπντυ-------υ------------π--------- 

πι 1ο, πορδαλέων θὐ1ί{, 
Υ. 15. παΐ τινας ἀγαῖξας ϱᾱ. Ὦγ, θμιθιά. Εαῑ» 



νΝιο Νο 

5/ δε. ... Ἡ ’ .. ο. ἄλλος ἀκοντίζων στρατιὴν ταμεσίχροῦ κισσῷ, 
΄ ” - ΄ / 4 οὗ ξίφος, οὐ σάκος εἴχε περίτροχον, οὐ δόρυ χάρµης 

.] , - πο ’ ΄ 30 φοίχιον, ἀλλὰ πέτηλα φυτῶν ἑλικώδεα σείω», 

Λεπτῷ Ἰαλκοχίτωνα κατέκτανεν ἀνέρα Φαλλῷ. 

καὶ πάταγος βρονταῖος ἐπέκτυπεν, εἴχελος αὐλῷ 
Δ ’ Δ [ιά 

Ζειληνοὶ ὃδ᾽ ἰάχησαν" ἐπεστρατόωντο δὲ άκχαι, 

γεῤρίδας ὡς Φώρηκα κατὰ στέργοιο βαλοῦσαι : 
3 ’ Ἴ ο. 3. { 35 καΐ τις ὀρεσσιόµων Σατύρων, ἅτε πῶλον ἐλαύνων, 

5ο ἔγχεσι Φύρσος ὄρουσε: καὶ ἰσάζογτο κοθόργοις ν. 

ποσσὶ διχαζομέχοισιν ὑπὲρ ῥάχιν ἧστο λεα΄νης. 

᾿Γνδοὶ ὃ) ἀνταλάλαζον: ἀολλίζων δὲ μαΓητᾶς 

βάρβαρος ἐσμαράγισεν ἀγέστρατος αὐλὸς 1ινυοῦς. 

στέµµατα μὲν κορύφεσσιχν, ἐπέκτυπε ὃ᾽ αἰγίδι Φώρηξ: 
δν 

ἀντίτυποι κνημῖδες' ὁμοζυγέων δὲ φορήων κ... 
στοιχάδες ἀλλήλησιν ἐπηρείδοντο βοεῖαι, ον ο 
καὶ πρυλέες πρυλέεσσιν΄ ἀερσιλόφῳ δὲ καρήνῳ 

24υγδονίην πήληκα ἨἩελασγιὰς ὧθεε πήληξ. 

ὅὅ Λαὶ κλόνος ἦν προµάχων ἑτερότροπος" ὃς μὲν ἄείρων 

Ῥαμχείης ἑλέλιζε µετάρσιαν ἄλμα χορείηο " 

ὃς δὲ πεσὼν στενάχιζεν' ὃ δὲ κροτάλιζε πεδίλῳ: | 

ὃς δὲ τυπεὶς ἤσπαιρεν' ὃ δ᾽ ἐσκίρτησε υαίῳ. 

ἄλλος ἔπὸ στοµάτων πολεμήϊον ἦχον άλλων, 

Υ. 22, ἴκελος αὐλῷ θἁ{ι, 

Υ. 35. «Σιληγνοὶ να]ςο. 
ψ. 32ὔ. Ῥατύρων οὐ. ϱγ. επιοπᾷ. Ἐαῆς. 

ν, 5ο. Θέρσοος ἴθυσσε εἁ λε. «οπίτα αππθίγαπη. Ῥτορίας, 5εᾷ αη]- 

Ὥα5 αδιαίανα νἰἀερεϊαν ἔθνσε. ., ἔφυσσε δαδροοϊαπα. Ἠποάοσπι, 

Υ. δ4. Βεουπάαπα νἶπι ορροβἰἠομί5 ΠΠελασγιᾶς π. 6εΐεα Ιπάίσα 

98ἱ: φιιοὰά ποϊαµάσα, 8. οι. 

τ. 56. Ἡοεῖθ ]υπβὶ Ροϊο ἀείρων µετάρσιον ἅλμα χορ., πα 

πώδας; δεᾷ ρτορῖες στενάχιζεν (ν. 57:) Ύετθος, πε ἀείδων ατβιῖε 
Σοτιρδογίς 



4ο 

5ο 

θο 

4ΙΟΝΥΣΙ4ΚΩΝ ΚΠ. ΧΧΖ//Ι. 75 
ἕ ΜΗ ρ ἃ / , 

”4ρεος ἔγχος ἔμελπεν: Ὁ δ) εἰλαπίνην 4ιογύδου” 
Π . Π 

καὶ τελέτη Βρομίοιο συγεσµαράγησεν Έγυω" 
κο 3 ς{ «ΝΔ / ου Τυϊα δ᾽ ἴαγε ῥύπτρα, καὶ ἡγήτειρα κὐδοιμοῦ, 
Ἡ ν Ν ; 

λαὸν ἀολλίζουσα, συγέκτυπε πηκτίδε σά,πιγξ, 
΄ ο 3] .. /{ σπονὸ} Λύθδρον ἔμιξε, φόνον δ ἐκέρασσε χορείη» 

”χι ἳ Ν [4 ρω ο . { ᾿Εγθα πολὺ πρώτιστος, ἑῷ ποδὲ κοῦφος ὀρούσας; 
3Ἀ / / ΄ ” [ 

ἁγτία «Ππριάδαο κατηλόντιζε Φαληνεύς, 
΄ πιο δ / 

καὶ τύχε» ἆ ῥήατοιο σιδηρείοιο χιτῶνος” 
3 λ / λ [α, / 3 / οὗ δὲ, τιταιγοµένου, χροὺς Πψατο Λλοίγιος αἰχιη" 

Ε) Ν - ' / ψ : ἀλλὰ παραΐξαεα πάγη γῷονί" διψαλέος δὲ, 
’ ; 3) Π 4πριάδην ἀπέλεῦρον ἐπαϊΐσσογτα γοήσας, 

ς 319 Ε] ο) ὄλκήεις ἐκίχησε Κορύμβασος" ἐσσυμένου δὲ 
λ ο / , 

λαιμὺν ἀπηλοίησε µεσαίτατον, ἄορι τύφας, 
ἃ ὰ σ/ ών , λ , καὶ πεφαλῆν 1ησε" δαϊζοµένου δὲ καρηήνου, 

ε /{ ΄ ο ΄ 

αἱμοβαφὴς ἀκάρηνος ἐπὶ χθόνα πῖπτε Φαληνευς» 
πι ς 5 ; αν { ο ἃ 

᾽αμφὶ δέ οἳ µόθος ὦρτο πολύθροος" ἄκρότατον δὲ 
../ έν [ κ ο 

4εξίοχος Φλογίοιο µεσόφρυον ἔξεσε χαλκῷν 

πλήξας ἄπρα μέτωπα, διχαζοµένης τρυφαλείης 
αλ ον 9 / ὰς 02, ’ { ν λ 9 ΄Ω γ 

αυτᾶρ ὃ ταρβήσας, ὀλίγον γόνυ γουνὸς ἄμείῥων. 
ο ιά 

µηκεδανὴ πεκάλυπτο κασιγγήτοιο βαείη, 
ὁ { ωο να σω 4αρδανίης ἅτε Ἰεῖκρον ὀὐστευτῆθα γενέθλης 

3 ! ς αι αν / { ” 
εἰς σάκος ἕπταβοειον ἐδέχνυτο σύγγογος «ἄίας, 

ν. 4. {γητ]ρα κυδ. ο. ϱν. ειομά. Εα]ς. 

γ. 4δ. ποὔῦφος, ἐρύσσας οὐ τι. Ίαπι ΙΒΙοδοπιαμμας: ν ερύσσαε 
8α8ρ. Γ. ὀρούσας. '“ 

ν. 40. πάγη χδονὲ οὗ. Θοᾳιαμίία Ίἴα Ἰουίαραϊ Οπμασς: ᾖυσ-- 

σαλέον δὲ ὃγίον, οἷα ῥέεθρον, ἐπαῖσσ. - 
ν. 51. ἀλκείῃς οὐ ιτ. οπιοπὰ. Όσμ. οἳ απίο ευπα Ἠλούοπι. 

γ. 56. ἔξυσε οὐἵ. οοπίτα 1ΠΘΗΦΗΓΑΙΗ: 

π. 61. ἐδέχνυσα οὐ 11. οπισμᾶ. Ἠλοάοσπι. εἳ Οπ, φαῖ Υ. 584. 

τοσο οἷο οοἱ]οσανῖϊ, ομΠι πίθα πιαϊο Ῥοδί ν. δ0. Ἱορονείαν. (αθ- 

ετιμὴ πατρώῃ γα]ρο. 



”-ν 

7ο 

Φδο 

δ6 

ΝΟΝΝΟΤΥ 

[ή ΄ 

πατρῳή συγάεῦλον ἀδελφεὺν ἀσπίδι κεύθων. 
λα αλ 3 - { 5 

αὐτίκα δ᾽ ἐκ κολεοῖο ᾖορύμῤῥασος ἄορ ἐρύσσας, 
ε1 , ’΄ / ’ 

αὐχένα «4{εξιοχοιο κατεπρήγιξε µαχαίρῃ. 
η 3 ’ 1 νΦ 5 

καὶ ταχυς ἄσπαίροντι Φορών περιδέδροµε. Φεκρῷ 
Π »/ ” ιά ς ΄ , . 

οἰστρομανὴς Κλύτιος, πρυλέων πρόμος" ὑιμιλόφου δὲ αφ 

πραιπχὸος ἀφιπτοίητος ἀκόντισε 4Ποιαδῆος" 
...) Δ ’ ’ ν Ἡ μα) τε 

ἀλλὰ δύρυ προμάχοιο παρακλιδὸν ἔτρεπεν Πρη, 

καὶ Κλυτίῳ κὐτέουσα καὶ Γνδοφόνῳ «4ιγύσῳ: 
μ) κ. 3 { { Ν αβ ε. ἀλλ Ν κ. 

ἕμπης ου» «φαμαυτε ταχυς πφθιιος" αλλά τορήσας 

«ηρὸς ἁμαιμακέιοιο πελωριον ἀγθερεῶνα, 
; , , ο 

ὀρθοπόδην ἐλέφαντα κατέκτανγε «{ποιαδῆος. 
πο) ε/ ο ἅ, ε. Γ 

καὶ µογέων ὀδύνησιν, ὅλην ἐτίναξεν απήνην 
3. ’ .. 35, δω 

αὐχένι κυανέῳ. περιδέξιος τλίβατος ὃηρ 
1 / 3 ’ λ λ Αλ νό - 

μαὺ γένυν αἰθύσσων σκολιὴν, προῤλῆτα προσωπου, 
Ὃ” / ΄ Ν ΄ 

αἱμοβαφῇ δυγίων ἀνεσείρασε δεσμὰ λεπάδνων. 
ο δ, ε.α Δ / [ 

ἀλλὰ πο]λυκλήἠΐστον ὑπὸ ζυγὸν ἄορι κά φας 
3 . - .] / ς / ὁλ ᾿ ε Π 

αὐχενίών ἀγέκοψεν ὁμόζυγον ὀλκον ἵμάντων 
ς , Αν 3 Ωω” ων ; 

ἠνίοχος ταχυεργός’ ἄπ᾿ ευρυῤάτοιο δὲ φάτνης 

ὑψιφανῆ νέον ἄλλον ἑλὼν ἔζευξε ΚΝελαινεύς. 
- { λ γ/ 9 ’ Β] ’ 

Καὶ Κλύτιος ὣρασὺς ἔσκεν ἀδευκέος ἐλπίδε νίκης" 
; ον / / ω 

4εξιόχου δὲ φονῆα καλέσσατο «Φυιάδι φωνῇ, 
, ς ” ’ μα) 3 : -ω κ λοίγιον ὑῤριστῆρι γέων ἔπος ἄγὺ ερεῶνι 

.] ; ) σω , , 

Στῆθι, κύων, μὴ φεῦγε, Κορύμβασε, καί σε διδάξω, 
3 - / ’ 3 ΄ 

οἷου ἄποντιστῖρες οπαογές εἶσι «4υαίου, 

ὑμέας εἷς Φρυγίην ληΐσσομαι" ἄστεα ὃ᾽ ᾿Ινδῶν 

ν. 60. ἀστρομανὴς Κλ. πυλέων πρ. εὖ. Ρε, Ροδετίω5 εμιοπᾶ. 
ἑν εᾱ. αἰτ. ρετ Ἐαὶκ, 

Υ. 8ο. ἔλων οᾱ. Ρν. ποδάαπι Ὠαβεί θᾱ. 2. 95ο0ᾷ Εαῖϊς, νοἰοῦαε 
ελών. ἑλὼν οοπ]θοῖί οἴἵαπι Βμούήοτα. 

ν. 92. θναδι οί. 
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δηῶσει δόρυ τοῦτο": καὶ ᾿Σνδοφότον μετὰ γίμην 

:Δηριάδην Φεράποντα Δ4ιωνύσοιο τελέσσω" 

παρθενικὴ δ ἀνάεδνος ἕὴν λύσειε πορβίην, 

Φο δεγνυµένη Σατύροιο δασυστέρνους “Ύ. ων, 

᾿/νδῆ, Ἰ{υγδονίοιο µιαινοµένη  σχεδὸν ́ Ερμου. 

«ὰς φαμένου» πεχόλωτο Κορύμβασος": ὀψικόθου δὲ 

φύεγγομένου Κλυτίοιο διέθρισεν ἂνὼερεῶνα. 

καὶ κεφαλὴ πεπότητο µετάρσιος ἅλματι Ἰποίρης, 

ϱὔ αἱμαλέη ῥαθάμιγγι περιῤῥαίγουσα κονίην. 

Καὶ νέκυν ὀρχηστῆρα παλινδίνητον ἑάσας 
: 3 { α ; σα πω 

Σειληνοὺς ἐφύβησε Ἰορύμβασος, ἔξοχος ᾿ἐνδῶν, 
7, - ὼ ή ος) δὃ 

ἔοχος ἠνορέην μετὰ Ἰήοθῥέα καὺ βασιλῆα. 
3 

-- 

αἰγμητὴν δὲ Σέβητα βαλὼν ὑπὲρ ἄντυγα μαζαῦ, 
᾽ σα πε [ή ς / ν 

190 χάλκεον ὦὔεεν ἔγχος ἔσω γροός: αἱμαλέου δὲ 
’ σα» 

δούρατος ἑλκομένοιο», χυτὶ κατέβαλλε κονίη. 
[ή ἲ 5, 4 ΄- 

Οἰνομάῳ δ᾽ ἐπόρουσεν' ὃ μὲν φυγὰς, εἴκελος αὔραις, 
9 1 ο) / { Γς. ων 

εἰς στρατιὴν Προμίοιο τεθηπὀτυ χόζετο ταρσῷ 
΄ ο ) σα, 3 ” 3 ΞἩ ). [ή 

καί µιν ἰδὼν, ἐδίωκεν ὀπίστερος' ἐν δ᾽ αρα γώτῳ 

105 µεσσατίῳ δορὺ πῆξε". διαΐσσουσα δὲ ῥιπῇ, 
, «ὦ, / οι ο ᾽ σ/ ο] ιά 

γαστέρος  ἀγντιτόμοιο παρ ὀμφαλὺν. ὄνθορεν αἰχμῃ. 
αι. ΟΛ ςλ / ο ] νά 

αὐτὸᾶρ ὃ φθινῄεντο πεπαρµένος ἀμφὺ σιδήοῳ, ψ 

οηνὴς ἀρτιδάΐκτος ἐπωλίσθ. η” πρηνὴς ἀρτιδάϊκτου ἐπωλίσθησε κονίη 
Δ ι λ { η τὸν δὲ κατὰ βλεφάρων Φανατηφόρος ἔσβεσεν ἀχλύς, 

ἱ-.--ν 

ν. 57. δηώσει δζ1εῖ, 
ν. 03. Εοτίαθεο ἀγσαΒας ἀῑχίί φθεγγόμµενον, πιουθ 61ο, 
ν. 94. ἅλματι µοίρου ο. Ῥν. θιπειή. Εαῖκ. 

ν. 06. ἐώσσας νυ]δο, οἱ Υ. 6. διληνούςι 
ν. 90. αἰχωητήν τε Σ, εζϊίς, 
γ. 102. ὤκελος οτί, 

γ. 106. ῥμπήν ο ιτ, 

ν. 1οῦ, ἀρτιτόμοιο θ41ίΕ, Θα χρδβἰοἰ! Ῥταθοθᾶθι» ν. 1οά, ἐμ 
νώτῳ. 
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120 

125 

12ο 

125 

. 

ΝΟΝΝΟΛΤ 

. ιά ι . 

οὐδὲ µόδων ἀπέληγε πέλωρ πρύμος' ἀλλὰ μοχηταὶ 
ῃ ὼ 4 Δ ’ ο-. τέσσαρες εὐπήληκες ἑνὺ κτείνονερ φονῇῖ, 

ιά ιά ΄ ’ | ’ 

Ἰυγδάριος τε, Θόων τε, καὶ άντεσίων, καὶ ᾿ Ονίτης, 
᾽ ι ΑΝ ΄.. α. , ΄ 

καὶ πολὺς ἀρτιδάΐκτος ἔην γέκυς, οὐ χ9ογὲ πίπτων 
᾽ ο. ’ , ! Ε) 

πρηνῆς, οὗ δαπέδῳ τεταγυσµένος ὕπτιος ἀνήρ" 

ἀλλὰ Φανὼν, ἀτίνακτος ἐπεστηρίζετο γαίν ὢν, ἀτίναμτος ἔπεστηρί γαΐην 

μαρναμένῳ προμάχῳ πανοµοίίος, ὡς δόρυ πάλλων, 
ς / Δ Γ.. μ ς ῃ 3 λ -’ 

ὡς τανύων ὣοὰ τόξα, καὶ ὡς βέλος εἰς σκοπὀὸν ἕλκων. 
Δ ; 5] / / 1 , 4 ΄ 

καὶ νέκυς ἄλκῆεις, ποθέων μετὰ πότμον γυω, 
[ή ’ 5 ΄ / [ή 

νήματα Ἰοιράων ἐβιησατο δούρατι κούφῳ, 
» Ε] / Π 3 4 

εἴκελος αἰχμάζοντι πολυσπερέων ἀπὸ τόξων, 

ἐκ κπεφαλῆς ῥελέεσσι πεπαραένος εἰς πόδας ἄκρους, . 
3/ 3 1/ σω / 

θεος ὀρῦὸν ἄγαλμα" καὶ αἰχμητῆρα Φανόντα 

ὄμμασι Θαμβαλέοισιν ἐθηήσαντο µαχηταί, 
μ χ/ ’ ςτ/ , ἔγχος ἔτι κρατέοντω, καὶ οὗ ῥίψαντα βῥοείη», 

γεκρὸν ἀκοντιστῆρα, καὺ ἄπνοον ἀσπιδιώτην. 
΄ ” ον / Καί τις 49ηναίοιο τυχὼν δασπλῆτι σιδήρῳ, 

ά» π/ ΄ ; Γ 

δεξιτερὴν ἤμησε, βραγίονος ἄκρον ἄράξας" 
{εἰ Δ ΄ / / ο” ἢ δὲ κυβιστήσασα φόνου βητάρμονι παλμῷ, 
χ/ 3 {.. ς ’ ; ”, 

Ίριπεν αὐτοδάίκτος, ὑμήλικι σύμπλοκος ὤμῳ, 
/ ο” ’ ξανθὰ δεαστίζουσα κατάῤῥυτα γῶτα κονίης. 

, . ; ς ’ μ { λ 9. 
καΐ νύ κεν, ἄλλομένης παναὺν δόρυ χειρὸς ἐρυσσας, 

.. / / μή ά ἐγχεῖ τηλεβὀλῳ παλινάγρετον  εἴχεν Ἔνυω, 
/’ { - / 

καὶ λαιὴ πολέμιζε δορυσσόος ἀντίτυπος χείρ: 
ῃ Γ |) 3 Γ 

ἀλλά µιν ἀντικέλευθος ἀνάρσιος ἔφύθασεν ἄνηρ, 
/ 3 { / , 

καὶ λαιὴν προθέλυμνον ἀμοιβάδι τύψε µαχαίρη: 
, ν μιά , Δ ω 

καὶ παλάμη χΦονὺ πῖπτεν: ἀκοντίζων δὲ φονῆα 

γ. 111. ἐνικτείνοντι θᾱ. ὮῬτ. ἑνὶ κτείνοντε εᾱ. 2. εἰδί ἴοἴμπι 

εππθπάανοταῖ Ἐαὶκ. ργογοσᾶηΗ5 αἆ ΧΧΣΧΠ. 186. 

ν. 120. ἔκελος θά τ. 

γ, 122, πτολέμιζε νι]ρο. 



14ο 
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15ο 

105 

᾽ 
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{ ς μ , 

αἱμαλέης ἔφῥαινεν ἔκηβυλος ὀλκὸς ἐέρσης 
΄ /{ ς λ Δ 

πορφυρέαις λιῤάδεσσιν’ ὑπὲρ δαπέδοιο δὲ δειλὴ 
/ , . , 

ἄλμασιν αὐτοκύλιστος ἐπάλλετο µαινομένη χείᾳ, 
«, ρα ιτ] / / ΄ 

αἵματι φοῳιγθεῖσα, Μαὺ ἄγκυλα δάκτυλα γαΐη 
3 τω εὐπαλάμῳ σφήκωσε µέσῳ γαμψώγυχι δεσμῷ, 
- η / πω / 

οἷα περισφίγγουσα πάλιν τελαμῶνα βοείης. 
΄ ον μ. δα / / η 

καί τινα μὺῦθον ἔειπεν, ᾿ 4ρηῆϊια δάκρυα Λείῤων"' 

"άλλην εἴφετι χεῖρα λιλαίοµαι, οφθα τελέσσω 

τριχθαδίαις παλάμησιν ἐπάξια ριτογεγείης” 
ον - { μ '-- 

ἔμπης, καὶ μετὰ χεῖρας, ἀγάρσιον ἄνδρα διώξω 

τοῦτό -μοι ἠνορέης ἔτι λείψωνον, ὄφρα τις εἴπη 
ιτ , απ) «/ . 3 οὐ 

εὖχος ᾿ 4θηναίων περιδέξιον, ὅττι καὶ αὐτοῖς 

ποσσὶν ἀριστεύουσι, δαϊζομένων παλαιιάων. 
πω 3 τα, { 3 ο) . λ 1{ Ἀ 6 εἰπὼν, προμάχοισιν ἐπέδραμεν, εἴκελος αὔραις, 

ὑσμίνην ἄσίδηρον ἐπεντύνων ὀλειῆρι, 

οἳ δέ µιν ἀθρήσαντες ἐθάμβεον, ἄλλος ἐπ᾽ ἄλλῳ, 

καὶ πρόμον ἡμιτέλεστον ἐκυκλώσαντο μαχηταὶ 
Ε) - ελ λ ο” .) .ς 4’ / λ ἀμφιλαφεῖς' ὃ δὲ μοῦνος ἀφειδέί δέκτο µαχαίρη 

πληγὴν ἀλλοπρύςαλλον ἁμοιβαίοιο σιδήρουν 
λ Ζ 3 α/ ” αἩ , 3/ νι, 

καὶ ΄μογις εἰς χῦονα πῖπτεν' ἔῃην δέ τις ΄4ρεος εἴκων, 

ὀψιγόνῳ γαετῆρι φυλασσοµέτου Λυνεγείρω. 
3 { ο «{ σι λ εο, 

Οὐ τοτε μοῦνος Όμιλος ἐτέμνετο πεζὸς ὁδίτης, 

γ. 1290. ἅρμασιν υ{. Ίγροςστ. εᾱ. αἳε. 

Ὕ. 141, σφκ. Νἰπαίτιυ χεὶρ (ν. 150.) σφήκὠσε δάκτυλα οἴς. 

ια. 

γ. 145. τριθαδίης ναὶσο. Αουπθα, ἑεκ Ἱπερία πορπιμὶς Ττι- 

Ἰοσεπία ἀρτίναιίομο Ἠααδίωι. . Ὑν 966. μετὰ χεῖρας 99ἱ ροδέ πια- 
2ι15 α)ίδδαδ. 

γ. 1489. καὶ αὐτοὶ θοἁ]ῖ, 

Ψ. 19Ο. μελος οὐἵτι. 

ν. 196. ἁμοιβαίοισε σιδ. θᾱ. αἳί, 
γ. 1ὸ]. φυλασσομένῳ γενετῆρα επ, Ἰοβδίταπι ἀθάλε θστερίᾳ 

Ἐαλλς, ν ο15 Φεοιλά14, Α 6οΟΡΟ αΏθγταηβ, φυΛασοοµένη Ἱήαρα-- 
Ψώγος οοπ]εεεταί Ομ. γάρ πταραΛλ, Ὀλιιοτελμίρ" ἨΠούομι. 



9 ΝΟΝΝΟΠΧ ντ 

ἀλλὰ καὶ ἵππήεσσιν ἔην φόχος" ἔστιχε ὃ᾽ ἄλλος, 
- , 1” ν 5 Ε] σω Ὠ 

10ο ἄλλω πότµον ἄγων" ἐλατὴρ δ ἐλατῆρα κιχήσας, 

ἢ προτέρῳ φεύγογτα µετώφρενα δουρὺ. δαΐζων, 

ἢ σχεδὸν ἀντιόωντα κατὰ στέρνοιο τυχήσας, 

ἑππόςεν ἀρτιδάίχτον ἀπεστυφέλιξε κονίη. 
, 5 [ή -ρ ε͵ .. 

καΐ τις ὑπὲρ λαπάρην βεβολημένος ἵππος Οἵστῷ 

105 εἰς πέδον ἠκόντιζεν ἄπό ιογῇ 1ου εἰς τς ] ς πυοσσυτον ηχιοχηασ, 

-- Ε] [ή [ή ” 

οἷος ἀερσιπότητος ἀλήμονι σύνδρομος αὐρῃ 
΄ . ν ΄ α / 

1Ιήγασος ωὠκυπετης ἀπεσείσατο Ἠελλεροφόντην’ 
3/ Ε) αι 3 ο . λ ΄ 

ἄλλος ἐριπτοίητος, ὀλισθηρῶν ἀπὸ γώτων 

ὄρθιος ἱππείης διὰ γαστέρος εἲς χθόνα πίπτων, 

170 κύμβαχος ἐστήρικτο παρῄορος" ἀμφὺ δὲ γαίη 

175 

19ο 

κρᾶτα βαλὼν ἐκύλισσε, λιπὼν πύδας εἰς ῥάχιν ἵππου. 

Καὶ βριαροὺ Κύκλωπες ἐκυλώσαντο μαχητᾶς, 

Ζηνὸς ἄοσσητῆφες' ὀμιχλήενει δὲ λαῷ 

᾿άργίλιπος σελά]ιζε, φεραυγέα δάλὸν ἀείρων: 

καὶ γΘογίῳ κεκόρυστο πυριγλώχιτι κεραυνῷ; 

μαρνάµενος δαΐδεσσι" καὶ ἔερεμον αἴθοπες ἔ1δοί, 

οὐρανίῳ πρηστῆρι τεδηπύτες ἀνιίευπον πῦρ, 

καὶ πυρύεις πρόµος ᾖεν' ἐπ᾽ ἀντιβίων δὲ καρήχοις 

γηγεγέος σπινῦΊρες ἐτοξεύοντο. περαυχοῦ. 

καὶ µελίας Ἠίκησε, καὶ ἄσπετα φάσγαγα Ἱνύκλωψ, 
/ / ώ 4 { 

σείων δερμὰ βέλεμνα καὶ αἲδαλόεσσαν πω, 

ν. 1660. 8, ἀλήμονα σὐνδροµον, 
γ. 17ο, κύβακχος ἰέστ. παρήορος εἰ. Ῥπ. Ρα επιομᾶ, Γαλ 

«οἆ ποΥο γιο κύμβακχος εκοισιωα πι οὐ. 2. 

γ. 174. θαλλὸν ἀείρων εἀι, εἴ. 182. 5. 

ν. 176. µαρναμένουςε εἁ1ιῖ. 

γ. 179. ἐτοξεύοντο καρήνου θΜῑτ. οπποιᾷ. Οα, τα Τοία Ίου 

οεοοποπιία Ῥοδίι]αβαῖ, 

π. 191. θερμὰ Λέπαδνα εὐ(ῖτ. οἵπο εοπδα. ῥέλεμνα ἀεδτ Οτι. 

Ἐοθειε θερμὰ Λέπαδνα Ίαβρες ΧΙ, 2904. 
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ῳ ἀ ’ / ’ πα .. 

δαλὸν ἔχων ἅτε τόξα" καὶ ἄππετον ἄλλον ἐπ᾽ ἄλλῳ ν 
᾿Γνδὺν ὀϊΐστευτῆρι κατέφλεγεν ἂνγί οσῷ ἣρι κατέφλεγ έκα πυρσῷ. 

ι «/; ο» { , ρω 

[οὐχ ἕνα Σαλμωνῆα νόθων Ίλεγξε κεραυγῶν" 
΄ «/ ο πι ῦ , ὁ 3 ΄ {η 

185 ουχ ἕνα μοῦνον ἔπεφγε Φεημόγον" οὐ µία μούνη 
; ΄ / ον 

Ἑυάδνη στεγάχιδε, µαραιγοµένου Καπαγῇος,] 
/ μα ς. 

Καὶ Στερόπης κεκόρυστο, σέλας μιμηλὺν ἑλίσσως, 

αἰθερίαις στεροπ]σι φέρων ἀγιίκευπον αἴγλην, 
Δ ν. ν ώ 4 ϕ / ό ΙΑ / λόξ 

σβεστον ἔχων ἀμάρυγμα, τοπερ τἔλεν Γσπερίη φλοξ, 

190 σπέρμα πυρὺς Σικελοῖο καὶ αἴθοπος ἐσχαρεῶνος. 

καὶ νεφέλη σκέπας εἶχεν ὁμοίίον. ἐνδύμυχον δὲ 
, 3 ολ Ε) , / / ι -. 

αρύπτε, καὶ ἄψ ἀνέφηνε σέλας διδυµάονι παλμῷ, 
’ / ’ ή .) φέγγεος οὐρανίοιο φέρων. τυπον" ἀστεροπὴ γὰρ 

- / ῃ ’ ”/ ἐρχομένη φεύγουσαν ἔχει παλιγάγρετον αἴγλην. 
- ; .. ο. .) / - 

1οῦ Ἰαὺ Βρόντιης πολέμιζε, µέλος κελαδειγὸν ἀράσσων, 
[ή / 

βοονταίοις πατάγοιον γέων ἄντείκτυπον Ηχώ" 
η / ’ -” 

καὶ ξείνὴ ῥαῦαμιγγι χαμαιγενέος γιφετοῖο 2 
ῃ { ”, 

σποιητὺν πθοχέων μιγυώριον αἴθριον ὕδωρ, 

μιμηλαῖς λιβάδεσσι νόθος πέλεν ἀγγέφελος Ζεύς. 

3200 βροντῆς ὃ᾽ ἰσοτύπου τεχγήµονα δοῦπον ἐάσας, 

ν. 194, ----196, Πί ἴτον Υεχετι ναυτ αΠπάς ἁραιη ή δΙτηά]ή- 

τά μῖδ οπ άρα αἀδοπριῖ {μίο, αἆ αΠαδίναπάα βοιία αίμα, 

Ῥεα]ίσετο Ίοσις νἰάοραξας ἨΠια]ιδ.  Οαείσταμπι ν. 184, συχένα 

2αλμωνηα” νόθῳ ὃ᾽ Πλ. περαυνῷ ϱᾱ, ϱν. Ἠαῦεῖ; ϱ αέρας ρείιθ 
επιενᾶ. Γαἰς. 

Υ. 187. στεροπής θά. αφίταϊο 6ΗΓΟΓΕ. Οοχτθχθγαῖ Ίαπι Ἠβοάοια, 

γ. 198. αντίτυπον αἴγλην εἀ. ϱε. οομῖτα απεϊταα; ἀγτύκτυπον 
εᾱ, αἴτ. ο οοπ]σοί. Ρας. 

τ, 102. ἀνέφηνε εάτίε, 

γ. 1ο, ἐρχομέγην φεύγουσαν οὐ 1ῖ. ααοᾷ νυὶκ {ουεπάωπι, 
Ψ, 106, πτολέμιζε εἀίτι. 

γ. 107. ξείνη ῥαῦάμιγγα µαιγενέος εᾱ. ϱτ, ξείνην ῥαδάμιγγα 
Φεηγεγέος εἀ, αἰί. εϱ σου]. Γαλ. βιαιγεγέος νο]εβαῖ Φουἱἱσ. {ιά 

οΟΠΕΙΗΤΘΗδ γιχα Ἰουαμι οοσταρίῖ. {Φμ]]ο αυίά αεοχάιτ 270. 

γ, 300, ἐάσσας γυ]ρο. 



ι 

͵ Ξ ' 

δο ΝΟΝΝΟΤ 

ἀ ος 3 ω , / 
εἰς φόνον ἄντιβίων Σικελῷ κεκὀρυστο σιδήρῳ" 

Δ ’ ς σω ΄ ς , απ 

καὶ δογέων ῥαιστῆρα µετάρσιον υψοῦεν ὤμων 
΄ »/” / λ { . 

δυσµενέων ἤρασσε καρήατα πυκγά σιδηρῳ : 
, δ᾽ 3 ’ - ὰ ’ τά χ- ἃ 

τύπτε ὃδ᾽ ἐπιστροφάδην ζαφερὰς στίχας, οἴώπερ αἴεὺ 
4ἱ ο ας ΄ 1λ 1: . ’ 

905 «ἀἰτιαίῳ πατάγῳ σφυρήλατον ἄκμοτα τύπτωγ- 
σω ο { 

Καὶ σκοπιῆς πρηῶνα τανυκρηπιδος ἀράξας, 
, .. ά πω 
ἐγγεῦ πετρήεντι κατέτρεχε «{ποιαδῆος" 

η ’ Π ο Αα / .. 

καὶ παλάμη περίµετρον ἀφειδέύ πέτρον ἰάλλων 

ἄντα κορυσσοµένοιο µελαθῥίγου ῥασιλ/ος, 
[ή ’ ο , ω{ 3 πω 

310 στήθεα λαχνηεντα γαραδραίη βάλεν αἰχμῃ. 
«Ν » ’ α .”.. / 

αὐτὰρ Ὁ, τοσσατίῳ μεθ ύσας μυλοειδέέ πέτρῳ, 
, [ , , κ 2) ; 

στέρνον ὅλον βεβάρητο: φόνον ὃ᾽ ἤμυνεν Ὑδάσπης 
Δ 5: ου η ον Δ ᾽ ε/ .. 

παιδὸς ἑοῦ ῥληδέντος. Ὁ δὲ δρασὺς, ἕλκεῖι κάµνων, 
΄ ιά ο πω . ρω 

ἄκαμάτων δύου ὣοῦρον ἑῶν ἀπεσείσατο χειρῶν, 
/ 3 ΄ ’ 3 ς , 

215 Ἰάλκευν, εἰκοσίπηχυ" πέδῳ δ᾽ ἔθθιψε βοείην 
Ξ . ; ι : ν - 

αἰδομέναις παλάμησι καὶ ἀδρανές ἀσθμα τιταίνων, 
, ’ , ./ σω 

µαρμαρέὴ γλὠχινι τετυµµέτος άντυγα μαζοῦ, 

Περόθεν προκάρηνος ἀπ ἠλιβά (σε δέ ἠερόθεν προκάρηνος ἄπ᾿ ἠλιβάτου πέσε δίφρου, 
αμ σ ’ 5 , ς σω ὡς ἐλάτη περίµετρος ὑπέρλοφος, ἥ τε πεσοῦσα 

1/ , τν ΄. [ιά 

230 ἄσπετον εὐρείης περιδέδρυμε κὐλπον ἄρουρης. 
Ε) ὶ δέ ὃ σελ} » ς; Ἡ / Τγδοί 

ἂμιὺ δέ µιν δασπλῆτε: ἐς ἅρματα κούφισαν {γδο, 
Ν Ἠχ ρε ος ον / ’ ς πω 

δειδιότες Ἰυκλωπά δυκειδέα, µη τιν ϱιπῇ 
ώ Γ ..Α σε ας .. . 

ὑψιτενῖ πάλιν ἆλλον ἑλων πρηῶτα κολωτης, ἱ 

τρηχαλέῳ ῥασιληα κατακτείγειξ βελέμνῳ, 

------θΏ 

γ. 200. πικρὼ σιδγρῳ οὐ1ῖ, 

γ. 209. αιπγαίῳ 6. ϱτ. οιιεπά. Εα]ς, 

ψ. 2ο7. ἔγχεὶ πωτήεντι εί. ο{. Υ. αμίες, 

ψ. 215. θρασὺε ἵπ βραδὺς πιαίατο νο]εῦαῖ Γαμς, Ἡπ οι 96- 

ουμάἰςδ; 5ἱΠ6 πορεςβιίαῖθ. 

ν. 221. ἀμφὶ Εν φπίάσπι ροϊενῖ; φπυῖ {νδοὶ αμφὶς ἐόντες : 
δεά νειροταμι Ροδίο ἴαςδ εδι, ιἲ ῥίμφα νετηπι Ῥραίεῃι, 

γ, 239. κολώνην εἀ τι, ϱοττεκίῖ Ε]ιοήομ.. 

μὴ 
ιδ, 
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Ἀ { ιά 

335 μ]κος ἔχων ἰσόμετρον ἄερσιλόφου Ἰολυφήμου. 
σω / / / 3 

καὶ βλοσυροῦ προμάχοιο µέσῳ σελάγιδε µετώπῳ 
[ή [ή 

μαρμαρυγὴ τροχόεσσα µονογλήνοιο προεώπου”΄ 
ον / ς / α ; 

καὶ βλοσυροῦ Κύκλωπος ὑποπτήσσοντες ὀπωπήν, 
Ἔ ' , / , 

ἁαμβαλέῳ δεδόνηντο φόβῳ κυανόχροες ᾿7νδοί, 
τα 4 «/ ’ 

35ο οὐρανόθεν, δοκέοντες, Ολυμπιὰς ὕττι Σελήνη, 

Τηγενέος Κύκλωπος ἐναντέλλουσα προρώπῳ, 

πιλησιφαὴς ἤστραπτε, προασπίζουσα «Ίυαίου. 

Ζεὺς δὲ παιὴρ Νύκλωπος ἰδὼν µίµημα κυδοιμοῦ 
/ 

9.” 1 , Π 

ὑψινεφὴς ἐγέλασσεν, ὅτι χθονίων νεφελάων 
, η 1; 3 [4 1 [ 

9059 δεχνυµένη ξένον ὀμβρον ἄπειρητου διὰ κόλπου, 

νίφετο μὲν τότε γαῖα" χυιὴν δ᾽ οὐκ εἶχεν ἐέρσην, 
΄ σο , / 3 / 

ἄβροχα νῶτα φέρων γυμνούμενα δίψιος ἀήρ. 
Ν { /{ ὁ μ . , 

Καὺ Ἰράχιος πεκόρυστο". κασιγνήτῳ δ᾽ ἅμα βαΐνων, 
3 ΄ , ῃ ῤ 5 ο κα ἠλιβάιῳ παλάμη δονέων σόκος , ἴσον ἐρίπνη, 
ς λ πα ’ » 3 / 

24ο ὑψινεφὴς ἐλάτην περιµήκετον οἶχεν ᾿Ελατρεύς, 

ἐγχει δενδρήεντι καρήατα δήϊα τέµνων. 
Εὺ [ά λ { ζ ὃ Γ{ς. δὲ ὃ ’ 

ὑρύαλος κεκὀρυστο ' διατµήξας δὲ κυδοιµόν, 
5 , [ο ϊ Δ 1) ΄ 

ἐκ πεδίου φεύγοντα πολὺν σερατὸν ἄχρι Δαλάσσης, 

κύλπον ἐς ἰγθυόεντα περικλείων στίχας ᾽Σνδῶν, 

3245 δυοµενέας νίκησεν ἀκοντοφόρου διὰ πόντου 
3/ 3 , Ξέᾖι Σ «1, 
ορῦιον εἰκοσίπηχυ δὲ ὕδατος ἄορ ἑλίσσων " 

καὶ δολιχῷ βουπλῆγυ ταμὼν ἅλιγείτονα πέτρην, 

γ. 354. χρονίων νεφελ. εἀμι, Ίεοιπα Ἐαϊῑς, {π οτισὶς «606, 

ν. 356. χυτὸν νη]σο. ς 

γ. 358. σράγιος εἄΐι, ο. ΧΙΝ. 6ο. ΦίθεΙ6 ἨΟΠΙΘΗ, τηᾷς 
Χο» πἰμΗ] οχτιό{{; το ααὶᾷ οκοἰάϊεεθ ιο, ΟΕ. ν. 508. 

ἐς Ὑ. 342. κυδοιμοῦ θὐ1τι, αιιοά οἷο Υθχιµαι 6456 1Οι Ροτεναῖ, 

ν. 140. Ἱπάωη νάειας ἆορ εἰκοσίπηχυ. αι ἔγχος 
Τοἳ, 11, Ε 



52 

205 

ΝΟΝΝΟΥ 

ω 3 , . 

ῥῖψει ἐπ᾽ ἀντιβίοισιν: ἀτυμβεύτοιο δὲ πολλοὶ 
η / ς / 

διχθαδίης ἔνόησαν ἁλιῤρέκτου Λίνα ἸΠοίρης, 
.” .- ’ ἄν ΄ , 

"4οεῖ κυµατόεντι, καὶ ὀκριόεντι βελέμνῳ. 
.- ια] ΄ . 24 3 / 5 [ο 

Τοῖς ἅμα συγγονος ἄλλος ἀριστεύων, ἄλιμήδης, 
33 / / ’ . ϱ 3 /{ ἠλιῤάτοις µελέεσσι πέλωρ ῥακχεύετο Κύκλωψ, 
η, πμ] 9 , 1 , 

καὶ δηιους ἐφύβησε᾽ φυλασσοµέχου δὲ προιώπου 
’ 3 { ... ων. ΄ πυκλάδος ὀμφαλύεντα προΐσχανε γῶτα βοείης. 

, 1 η / ο καί µιν ἰδὼν Φλόγιος, κταµένων τιµήορος ᾿δῶν, 
ΡΥΑ [ἡ ε/ 

τόξον ἐὸν κύκλωσε, καὶ ἠνεμόεν βέλος ἕλκων, 
ο” / ρ6 1’ 

μεσσοφανἩ πτερόεντι βαλεῖν Ίμελλε βελέμνω" 
”- Δ /΄ λ ε᾿ [ή Ξ ’ 

ἀλλὰ τιτυσκοµένοιο μαθὼν ἁγιτώπιον ὁρμήν, 
[ 35 Π 9 3 ’ δε σω 

δόχµιος ἐσσυμέχοιο ῥολὴν ἀλέειγεν ὀϊίστοῦ 
-{ Γ λ λ συ 

Κύκλωψ ὑψικάρηχος' ὃ δὲ πρηῶνα τινάσσων, 

ῥίπτε κατὰ «Ὠλογίου Σραγαὸν βέλος" αὐτὰρ Ὁ φεύγων, 
’ / / . 

ὅρμασι ῥουκεράυιο παρίστατο «4πριαδῆος, 
{ 3 / ’ / 

καὶ µόγις Περόφοιτον ἀλεύατο µάρµαρον αἰχμήν, 
.. / / ν) λ ΄ ΄ κεῖθι µέχων" κοτέων δὲ περὶ Φλογίοιο φυγόντος, 

/ » { 

λοίγιον ἂν δερεῶνα διαπτύξας, 4λιμήδης 
ο .. σω ’ ω 

δώδεκα φῶτας ἔπεφνε μιῆς µυκήµατι φωτῇς, 
» .) ῃ ὀλ / 4 5”. ο., 
λυσσαλέης προχέων ὀλεσήτορα βομβον ἰωῆς. 

- [ή  - λ Β] { 3ὲλ 

ΛΆυκλώπων ὃδ᾽ ἀλαλητὸς ἐπεσμαράγησεν Ὀλύμπῳ, 

γλὠσσαις σμερδαλέησι. καὶ ὀρχηστῆρες Ενυοῦς, 

΄ 

ν. 350. ὀκριόεντι εὐ]μῃ. ΌῬοδί Ἠιπιο νθιςαπα Ἱασιπίαν να]σο 

5οκ νοθιδᾳ5, ἃ 118 Ῥοδί νο 3271. Ροβδ. (ΟθγΙΦΦΙΠΙΙΤΗ θέ1ηι 

ο5:, Ριγιιθὶ (ν. 270.) 1ος Ἠπιο ΠΟ Ῥθχπεγθο. Ῥοδϊα οπίπι ρτῖ- 

παπα ογάῖπο εστί 4ο Ογε]ορίρας 1μάθ α. γ. 172. δήτιθ αἆ ν. 30δ8. 

Ογε]οραπ. ποπηῖπα γἱίάο ΚΙΝ. ὅο. 5. Τγαιδίί ἀοίιάε αἆ Οοτγγαι- 

τος Υ. 269. «ποχυὴ 1 ἨΙΙΠΕΥΟ οἵἳ Ῥγπιπεις εσι, νὰ, ΧΙΙ. 

1 10:.5. 

ν. 252. βελέεσσι εὐ1Ιῖ. 

ν. 205. Απ φιλασσύμεγος Ιεσειπά πι Ἡ 
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270 Εικταῖοι Κορύβάντες ἐπεστρατόωντο κυδοιμῷ ' 

«αμνεὺς μὲν πολέµιζεν, ἀνάρσια φῦλα διώκων, 

ἐν πεδίῳ δ᾽ ἀλαλητύς: ὀριομένησι δὲ Βάκχαις 

ΣΙρυμνεὺς εὔδιος ἠλθεν, ἅτε πρυμναῖος ἀήτης, 
κι ρ ο { Ω / 
ῥυόμεγος πλωτῖῆρα, συνιππεύοντα θυέλλαις": 

975 καὶ στρατιῇ πολύευκτος ἐπήλυῦθεν, οἷος κάνει 

}ηυσὶ τινασσοµέγήσι γαληναῖος ΙΠυλυδεύκης, 

εὐγήσας βαρὺ «ὕμα Φυελλοτύκοιο Φαλάσσης. 
Ε] , | Τ]οσσὶ ὃδ᾽ ἐλαφροτέροισι διεπτοίησε μαχητᾶς 

Ωκύθοος ' πολέας δὲ κατέκτανεν ὀξέι πὀ»μῳ, 

38ο τὸν μὲν ἐνὶ σιαδίη. δαµάσας δορὶ, τὸν δὲ ῥελέμνῳ 
λ λ «/ δὲ η ὃ λ ο ῃ , τηλεφανὴς , ἕτερον δὲ ταμὼν δασπλἢῆτι µαχα΄ϱη 

ἄλλον ἔτι προθέοντα πεφυγμένον εἴκελον αὔραις, 
/ ” 3 ’ σ 

λυσσήεις ἐκίχησε, ποδήνεµα γούνατα πάλλων, 
3 { 3 , ο ε/ 3 / 

εἰς δρόµον ᾿/φίκλῳ πανομο΄ίος, ὃς τις, ἐπείγων 
ἡ συ .᾿ /{ / 1/ / 

9856 ταρσὰ ποδῶν, ἀβάτοιο κατέγράφεν ἄχρα γαλήνης! 

καὶ σταχύων ἐφύπερθε µετάρσιν εἴχε πορείην, 
/ 3 Π Δ ς ή 

ἀνθερίκων στρατὸν ἄκρον ἀκαμπέα ποσσὶν ὑδεύωγ. 
-- 

γ. οΊι. πτολέμιζεν οἁτιε. 
Υ. 272. Ἠϊο εἰἶαπι «μἱπαιε δοαιιεηίθς Ύθχδιι5 Ἱοσοραπίας απέσα 

Ῥοδί γεγδιι 25ο, τά ἀΡί ἀῑοίπα. Αά Οοσγραπίθ Ῥοχίίπογε, ἆθ- 

πποπδίγαίταας αΡί. οοπιπιοάίας ηδενί ροϊπονίμε, οάεία πο 

γιά, Θεά πα ]ας οδί νυν. 272. εἰ νἰάθηίαν }ουί ἁλαλητύς ἀπο 
φαἱτειι ἸδιδΙς]ιία ἀθθθςθ, θἷεί 10. ρτοβαβίο οί, δἰετ]αο Όα- 

χιηθὶ ΟΠΙΘΗ Ἰαγραπι Ῥρουῖαθ οἀμθιά{ Ππιαίεγίθια δαρρειίαρςε,. γἱά. 

αἆ ν. 208. Οαοίετιμα (Οαπί, ν. 272. μια]ς ομίαραί: ὀρινομένῃς 
Ιοβάκχαις, ευπι εᾱ. ϱν, Ἡαβοτεῖ ὀρίνομένησιν ὃ Βάκχαις. ΊἈΝο- 

βίτιχι ἀθαίί Εα]κοπῷ, 

γ. 275. στρατιὴ πολ. εἀλιῖ. 
ν. 370. νηυσοὶ νασοομένησι εα1τ. Ῥϱτ. 6πιομά. Εα]]ς, 

γ. 387. στατὸν ἄχκρον οὐ λι. ΘΒὶο ἀκαμπέα αἀνειρίαλίει δύ11θ- 
ἆωπι {αρθεί 4αοᾶ αι μὶ που. Ῥ]ασθραί. ()παίαος γειοας 294, --- 

387. αἶπο αππϊαομο αβονὶ ΒΠ{εγδὴ, αἆ Ορρίαιμ, (γπερ. 1. 421. 
Έαπιπθατα ουχ 1ριλο]ο «οπαρατατὶ λ4ΥΤ118. 

κα 



σο μον ΝΟΝ Ν.Ο. 

Ωμύθοος πέλε τοῖος ἀέλλοπος" ἐν δὲ κυδαιμοῖς 
{ μ.) ΄ ΤΠ ν 

εἰλιπόδην ἔστησε Μίμας εὔοιθμον Ἐγυω, 
Δ ο] οί ῃ ... 

390 καὶ στρατὸν ἑπτοίησε, χοροίτυπον ἄορ ἑλίσσων, 

ὡα ο 91] 

Δ ϱ) κ 3 

σκαρθμὸν ἔχων ἀγέλαστον ἐνύπλιον ἴδμονι ταρσῷ, 
- «/{ , εαν 1/ πο αι 

οἷον ὅτε Κρονίοισιν ὑπ οὐασι δοῦπον ἐγείρων, 
Γ.ὸε 3 , { «. , σα ’ ή . 

ΤΓύῤῥιχος ᾿Σδαίοισι σάκος Σιφέεσσιν ἀράσσων, ότα 

φευδοµέγης ἄλάλαζε µέλος μενεδηϊον ᾿Ηχοῦς, ': .. 
ε 5 .. , αγ / 

200 Ζηνὺς ὑποχλέπτων παλιωαυξέος ἔγκρυφον ἥβην. 
”ω μ, Αλ κ. Ἡ ς/ , 

τοῖον ἔχων μιμηλὸν ἐνόπλιον ἄλμα χορείης, 
΄ Πῃ ; ; 

αλκογίτων ἐλέλιζε Ἰύμας ἄνεμώδεα λόγχην 
, 3 λ / “ ’ δ. 

τέµνων ὃ ἐχδρὰ κάρηνα, σιδήρεα λήΐα χάρμης, 
»Τγδοφόν λέ ὶ α 10; « . Γνδοφύγοις πελέκεσσι καὶ αμφιπ/.ῆγι µαχαίρη, 

/ ΄ ἳ / ; 

δοο δυςµενέων ἐτίταινε Φαλύσια µάρτυρι Ῥάκχῳ, 

ἀντὶ Θυηπολίης βοέης καὶ ἐδήμονος οἴνου 

λοιβὴν αἱματύεσσαν ἐπισπένδων «{ιονύσῳ. 

Ὀξυφανῆς ὃ) ᾿Πδαῖος ἐδύσατο κῶμον ἐνυοῦς, 

ὀργηστὴρ πολέμοιο, πολύτροπον ἴχνος ἑλίσσων, 

ἄσχετος ᾿ιδοφόγοιο μύθου δεδογηµένος οἴστρῳ. ὦ 

χαὶ ζοφερὴν στίχα πᾶσαν ἀγεπτοίησε ἸΗελισσεύς, - 

Φάρσος ἔχων ἀδόνητον" ἐπωνυμίην δὲ φυλάσσων, 

φρικτὰ Μορυσσοµένης μιμήσατο κέντρα µελίσσης. 
ὰ / ο 3 ο , 

καὶ βαλίου Ἰουρῆτος ἄκοντιστῆρα τιταίνων 
Απαπε----ω-ο-κα--------------- 

ν. 504. πτολέμοιο οὔτ. 

γ. 509. ὶ Ἠτενίίας 5ιδρεοία ο5ι, γίάς αἲ γ. 558. 
κσν δο, « ΄ . 

ν. 5ο7. αὐίνητον οὐ. ππείτο οογγαρίο. Ἐππομάανοταϊ Ίαπι 

Τποάσπα, 

ν. 5ο0. Γαγδις ἴνον νογδις, Ό0ᾳ. δις 11. 1πα]ε ρορδῖ γΥει- 

εππι 225. Ἱεσιπίας. τεῦιις Ἀτομςεοῖ Ροφείμιο ἀῑγα]είς, οπ]αδιοςί 

οχεπιρ]απα πα]Ίαπι 1 τοίο ου Ἰουο.. Ῥναείοτθα νν. 924. οἱ ὅ5ο, 

Ῥοδίμ]ανα υἰάομίας. αἳ «Αοπονδ, απ ν. Ότο. οι Οσγίμοο 

"4πίςςο ἁἀἰσϊίαν, Πιομίίο 5ίμο οπιηά Ππίονταρίίοης απίθ Υ. 524. ία ᾽ Ό 

Ἰοσοίαν. ται ειπα», ιά, Οοπιπιοπίας. 
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΄ α ΄ | η »/ | 3 310 µάρµαφρον, ἀντιπόροιο Τελισσέος Ίμβροτε Ἰ[οθρευς, 

ἤμβροτεν ' οὐ γὰρ ἔοικε λίθῳ Λορύῤαντας ὀλέσσαι. 
κ Π [ή η ο 

λαὶ ποδὺς ἀσταθέος κυκλούμενος (δμονι ταρσῷ. 
΄ [ιά ’ μ.ο. 

σύνδροµος «ῤκυθόῳ κορυαίολος {ΐεν ἴκμων : 
’ 3 Ε) ῃ μα. [4 π/ 

µάρνατο ὃδ᾽ ἄστυφέλικτος ἅτε σφυρήλατος ἄχμωνγ, 
3 , 9. ορ Ε] , 

215 ἀσπίδα κπουφίζων Νορυῤαντίδα, τῆς ἐγὶ µέσσῳ 
{ ε/ ” 3 ᾱκ ΄ , 

πολλάκις ὕπνον ἴαυεν ἐν οὔρεσι γηπίαχος Ζείς. 
λ λ π .) 2} ’ γρ ς ’ 

και «ιος οἰκος ἕην ὀλίγον σπέος, ἕνθα ἑ πείγη 
σν ς ) λ / . [ή μ σα αἲξ ἵερη γλαγόενίι γὸθῷ µαιώσατο µαζῷ, 
.ω .) τς. Δ / 5 , ξεῖνον ἀναβλύζουσα σοφὸν γλάγος, εὖὐτε βοείη 

ζ / Π ο) ’ 
κλεψιτόκοις πατάγοισι.σακέςπαλον ἔβρεμεν Ηγω, 

, ’ . ρω / 

τυπτοµένη µέσα νῶτα κυβιστητῆρι σιδήρῳ. 
τ ’ / , ’ ο 
ὧν χάριν ἄσκήσασα λίθον ψευδήκονα, Σείη 
3 , , ΄ .ς. ἄντίδοτον Κρονίδαο Ἀρόγου παρέθηκε τραπέζγ. 

--- λ ο) τι όν πα ζ τες Έλις Ἔννην ὃ᾽, εἰς ἓν ἰόντες, ὀμύζυγον εἶχον ἔπόω 

η α-, 

ν. 511. ἔοικε μὸθῳ Ἀορι οὐ. Λέθῳ περοσαῖϊ Εαϊῑκ. ἵπ οο- 
Ἰοείαμεῖς. 

Υ. 514. σφυρήλατος “4κμων πια]ε ϱκουδαία 1 6. 2. 

ν. 519. Κορυῤαντίδα, ᾗς ἐνὶ µ. αὐἴι. Ἠλούοπα. οπιεπάα ον, 
απαπι ἀθάκπαας, δαρρεά Παν Ηετια, Ουτρι. ρ. 752. 

ν. 517. ἔνθδα ἐκείνη ει. οιιειιάαῖ. α Ἠλος. 1Ρί4. εἳ α (απ: 

γ. ὅμ1. Ὠο Ιτίραδ νενείραδ, γα]σο ροδῖ Ίο Ἰεείςδ, νίά. αἲ 

ν. ὀοο.. Ύδχδις 22, 020. ροδῖ ν. 521. Ρομθμάο αποπυίῖ Ἠ]ο- 

ἀοπιαμ 15. 

ν. 524, εἶχεν οὐμι. Ύειρα ξυνὴν Ενυώ Ἰος νοχδα. δἱ κτύπον 
ἀμφοτέρων ν. αι, αἆ ΑΟΠΙΟΠΕΙΑ, Όσγίπου ποια, τε[οτειάα 

νιάετὶ, Ίαπι αὖἲ ν. ὅοο. πάσα. Ὀεά πιο]ίαδ δαµο 5ο ἴοῖιδ Π]ο ́ 

Ίου Ἰαβοτει, ϱἳ ἀ4ὲ οομ]αμοδ Πίος 5ο Οτο]ορίρας αεἳ Οο5Υ- 

Ῥαμίβιας οπαµά Ρις αοεὶρὶ Ροβδεµῖ, Εοτίασεο αβίαν Ὠ]ο αμα αἆλας 

Ἰακαο απ Ἰασάμα δαβοδί, ααοᾶ εο ογθάἰρί]έτδ, 4αο Ἰπασίδ πας 

Τ)εν]αδ]ς πιεπΗοΟ ν. 220. οβομά(τ, ααεμι ία (ο. 201. 8.) εατα 

απασίεε ριαβραπιάδ.  Θαπίαο {. ροδί ΥεγδυΙ 27ο. οοἱροαμά!, 

αβί ὨοσίαᾶΙ5 εὔχτα5 ραμ]ο ρτορίονὉ 



86 ΝΟΝΝΟΥ ΑΙΟΝΥΣΙΑΗΚΗΟΝ ΚΗ. ΧΧΡΙ. 

525. ΄ρεος ὀρχιστῆρες ἄτερπέος' ἀμφὺ δὲ δίφοῳ 
’ Δ αλ κά ΄ «{πκιάδην στεφαχγηδὸν ἐμιτρωσαγτο βοείαις, 

εί] λήγοντες"' ἐν εὐρύθμῳ δὲ κυδοιμῷ τείχεα πεπλήγοντες' ἐν εὐρυῦμο μῷ 

πιρ;ὀν ἐκυκλώσαγτο φερεσοακέεσσι χορείαις. 
. Ἡ [ Γ Γ ’ 

ἠχὴ ὃ πεθόφοιτος ἄγέδραμεν εἰς 4ιὸς αὖλος, 

27ο καὶ κεύπυν ἀμφοτέρων ἐπεδείδιον εὔποδες δραι. 

υγ 528. πίργον αθδοίο 4 54ἨΙΜΙ σα. Ὀτορίες Υ. 215. οκ- 
δΡεςείε» ὀέφρον. 
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ΝΟΝΝΟ.Σ 

μον ο ο ο ως Ν 

Ἅ Ἠθ. 

“Ἔτρη δ’, ὡς ἐνόησε δαϊξομένων στίχας ᾿Τηδῶν, 

δύςμαχον ἔμβαλε Φάρσος ἀγήνορι «4ηριαδῇῆϊ. 

καὶ πλέον οἴστρον ἔρωτος ἐδέξατο δηιοτῆτος 

φορικτὸς ἄναξ" προµάχοις δὲ χέων Λυσσώδεα φωνήν. 

ὃ κυανέην στοιχηδὸν ὅλην περιδέδροµε χάρµην, 

λαὺν ὅλον φεύγοντα παλίσσυτον εἲς µόθον ἕλκων, 

όλλον ἐνηείη μεταγεύμενος, ἄλλον ἄπειλὴ. .- Ψ, 

καὶ Φρασὺς ἔπλετο μᾶλλον" ὁμηγερέες δὲ καὶ αὐτοί, 

κεκλοµένου βασιλ]ος, ἐπὶ κλύνον ἔρῥεον ᾿Ενδοί. 

το καὶ Σατύρων στίχα πᾶσαν ἐκηβόλος ἔσχισε ΙΜορῥεύς, 

πῇ μὲν ἐπ᾽ ἄντιβίοισιν ὀπισθοτόνων ἀπὸ τόξων 

πέµπων ἠερόφοιτον ἐπασσυτέρων φέφος ἰῶν " 

πῇ δὲ παλινδίνητον ἕὺν δόρυ Φοῦρον ἑλίσσων, 

Σειληνῶν κερόεσσαν ἀνεπτοίησε γενέθλην. 

1  ἘΕὐχαίτης ὃ᾽ “Ὑμέναιος ἐμάρνατο, φάσγανα σείων, 

γ. 6. παλύσσυτον οἆ. Ῥτ. επιθµ, ας, 
γ. δ. ὁμηγ. τὲ καὶ εὐΙ. ρὲ. 

γ. 11. πῆ οᾷΠ!. 

| γ. 12. νέφος Γνδών αάΐτε. 
| ̓ ν. 1δ. πῆ οἁ]ι, 

| γ. 14, «ιληνῶν οι. 
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ου . κο νὰ -- ε/ « 
Θεσσαλικῆς ἀκίχητος ὑπὲρ ῥάχιν ἥμενος ἵππου, 

1 ς /.. σὃ 

᾿/Γιδοὺς κιανέους ῥοδοειδέὶ χειρὺ δαΐζων " 

ἀγλαίηῃ ὃδ᾽ Πστραπτεν" ἴδοις δέ µιν εἰς μέσον ᾿Ινδῶν 
, 3 / ά / 3/ 

φωςφόρον αἰγλήεντα δυςειδέὺ σύνδρομον ὄρφνη. 
Δ / ή δ 3 , ὅ « ο οω καὺ δήιους ἐφόβησεν' ἐπεί νύὐ οἳ εἵνεκα μορφῆς 

; ’ / .] / ., 3 / µάριαμένῳ «ιώνυσος ἐπέπνεεν ἔγθεον ὀἀλκήν. 
λ 1 / ν ρω 7ὸν μὲν ἰδὼν ᾿Ιόβακχος ἄριστεύοντα κυδοιμῷ, 

/ ωω 

τέρπειο, καὶ συνάεῦλον ἕῆς οὐκ ήθελε χάρµης 
3 Ν / «/ / ς / ἄστεροπὴν Ἀρογίωνος, ὅσον µελίην Ὑμειαίου. 

1] ο η) ΄ 3 σω 

εὖ ποτε πῶλον ἔλαυνεν, ἀπόσσυτον εἰς μόθον ᾿1νδῶν; 
/ κ ’ ω 

δαιδαλέων «4ιόνυσος ἐμάστιεν αὐχένα Φηοῶν, 
“ «/ , ς Ώω 

ἵππῳ ὃ᾽ ἅρμα πέλαξε, παρ ηβητῆθι δαμίζω», 
-ω α «/ ν ΄ ϱ 

ποῦρον ἔχων, ἅτε Φοῖβος ᾿ 4τύμνιον" ἵσιατο ὃ᾽ αἰεὶ 
α / ον Ἡ ὶ λί { ἳ 3 (ον πω ἀγχιφανής: ἐρόεις δὲ καὶ ἄλκιμος εἰν ἑνὶ ὦ εσμῷ 
3ο , , ορ 3 λ ση 
ἠϊθέῳ µενέαιγα φανηµεται' ἐν δὲ κυδοιμοῖς 

ἀ , 1} /’ ς, / καὶ γεφέων ἔψαυε, συναιχµάζων "Ὑμειαίῳ. 
εν ν ς Ὢω 1/ ε/{ , 3 1 [ή 

ἓν δέ ἕ μοῦνον ὄρινεν, ὅτι χῶονίης ἄπο φύτλης 
’ ΄ ο” 

υἱὸς ἔην Φλεγιαο, καὺ οὗ Ἀρονίδαο τοκῇος. 
ο. ή 1 / . 

καΐ οἳ ἀεὶ παρέμιμνε, πατήρ ἅτε, παῖδα φυλάσσω», 
, ο / λ/{ 

δειµαίνων, ἵνα µή τις ἑκηβόλος, ἰὸν άλλων, 
σω .. [4 3 ’ Δ [ή 

κοῦρον ὀϊστεύσειεν' ἐπερχομένων δὲ ῥολάων, 
ν 9. / ς ’ δεξιτερήν ἐτίταινε, προασπίζων Ὑμεναίου. 

΄ ς / , [ή µ 

καΐ οἳ ἀριστεύοντι τυσην ἐφθέγξατο φωνην 
/ αυ ν 32/ 

Τ[έμπε βέλος, φίλε κοῦρε, καὶ οὐκέτι µαίγεταυ «4ρης ̓  

κάλλεὶ Βάκχον ἔβαλλες, ὀϊστευτῆρα 1 ιγάντων, 

γ. 20. δηΐίους οτί. 

ν. 22. αριδεύοντα οᾱ. ρτ. επιθιά. Τα. 

γ. 20. εἰν ἑνὶ δεσομῷ οατττ, 

γ. ὂ1. καὶ γεφ. ἔψαυε, Γεἰοἰσδίπιις διδὲ νἰώεδαίωγ; 8ἱο τεδρὶ» 

οἷῖ ΔμίθεθάεΙ5 Υ. 20. τέρπετο. Θεά νθτεον, πο ἀθοτί καὶ µε- 

Λέων, 5ο. Ἠγπιθιαθί, ἔψουε. ἵτα ῥτᾶθοεεμβ ἵστατο ὃ᾽ αἰεὶ ἄγ-- 

χιφανής ΥΣ. 28. 5. εἰεραπίες αμβεχοίυτ. 
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ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΩΝ Κθ. ΧΧΙΧ. φϊ 

βάλλε τεοῖς βελέεσσι καὶ ἄφρογα «4{ηριαδῆα, 

δυςµεγέων βασ'λὴα Θεημάχον, ὄφρα τις εὔπη" 

ἀμφοτέρων ἐτύχησε, βασὼν Ὑμέναιος ὀϊστῷ, 

εἰς χρόα «{ηριάδαο καὶ εἰς κραδίην 4ιονύσου. 

ως φαµέχου Ἠρομίοιο, πολὺ πλέον ἥψατο χάρµης 

ἑμερόεις Ὑμέναιος ἐκηβόλος, ᾧ ἔπυ χαίρων 

οἰστρήεις Διόνυσος ἐδύσατο μᾶλλον ἐνυώ, 

καὺ ζοφερὴν προθέλυµχον ὅλην ἐφόβησε γενέθλην. 

καΐ τις ἰδὼν «4ιόνυσον, ἀφειδέν λαίλαπι χάρµης 

᾿Ινδῴων ἀκόρητον ὀΐστευτῆρα καρήνων, 

τοῖον ἔπος κατέλεξε φιλοκτεάνῳ ΛΤελανλν: 

Ἰοξύτα, πῇ σέο τόξα καὺ ἠνεμόεντες ὀϊστοι; 

ἡμέας ἁβροχίτωνες ὀὐστεύουσυ γυναῖκες. 

ἀλλὰ βέλος προῖαλλε μινυνθαδίῳ ἀ4ιογύσῳ" 

µή σε παοαπλάγξειεν Ολύμπιον οὔνομα φήμης 

μὴ τροµέοις ποτὲ Βάκχον, ὃς ἐκ γθονίοιο τοκῆος 

ὠκύμορον λάχεν αἷμα" «4ιὸς ὃδ᾽ ἐψεύσατο φύτλην. 

δεῦρο βέλος προΐαλλε, καὶ εἰς σκοπὺν αὖ κε τυχήσης, 

δέχνυσαι ἄσπετα δῶρα βαθυπλούτου βασιλῆος, 

αἴ κεν ἴδη «ιόνυσον, ἀγήνορα παῖδα Θυώνης, 

πυρχαϊῆς ἐπιῤάντα, τεῷ δµηθέντα βελέμνῳ, 

ἓν δὲ βέλος λύσειεν ὅλον µόθον. ἀμφοτέροις δὲ, 

ὕδαιν χεῖρας ἄειρε, καὶ εὐχεο µητέρι γαίη" 

ῥέζειν δ᾽ ἀμφοτέροισι θυηπολίας μετὰ γίκην, 

ἀφψεύστοις στοµάτεσσιν ὑπόσχεο" καὶ παρὰ ῥωμῷ 

ταυροφυὴς ἐχέτω κερεαλκέα ταῦρον “Υδάσπης 
α ο / [ή . / 

γαΐα δὲ κυανέη µελανόχροον ἄρνα δεχέσθω. 

γ. δο. Ἰνδόων ας. 
Υ. 52. πή να]ςο. 

γ, δῦ. (αμα, Ύπα Οἰγπηρίις ἀῑςίαχ, 

γ. 00, κεραελκέα εἰμιῖ. 
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ςὶ η) .. ιά ϱω - κας εἰπὼν, παρέπεισεν ὀϊστοβόλον Ἰήελανλα, 
3/ ὃ λ ’ ώ ’ 3 

ὤχγθρα νουπλανέων κτεάνων δεδογηµένον οἴστρῳ.. 
3 Ν / [ή ο 

αυτὰρ Ὁ σιγαλέος γυμνώσατο πῶμα φαρέτρης, 
λ λ πω ε / ’ 

ἰὸν ἑλὼν προῤλῆτα, καὶ εἴρυσεν ἠ δάδα νευρήν, 
“. , πι κ , ς - 

τόξον ὀπισθοτόνῳ παλάμης κυκλούµενον ὁλκῷ 
α / δὲ (ὃ . 3 ; 1 Γς Ἡ 

ἀκρότατον δὲ σίδηοον ἐρεισάμενος περὶ τόξῳ, 
’ ου / { / «.ω φοίνια γεῦρα ῥόεια πελάσσατο γείτονι µαζῷ. 

/ 93 /3 .) / ω 

καὶ βέλος ἰθυκέλευθον ἀπεπλάγγθη 4ιονύσου, 
λ 9 , 2... / : 

Ζηνὸς ἐρηεύσαντος"' ἐὑστεφάνου ὃ᾽ ᾿Ὑμεναίου 
ς { / Ἱ ε.α ρω αἱμοβαφες πτερόεντι χαράσσετο πιηρὸς ὀϊστῷ. 

"ολ / { 3  / 3 ά 

Ουδὲ λάθεν «4ιόγυσον ἐπ᾽ Πέρος ἰὸς ἀλήτης 
ς / ς ο. λ 3 Γ.. { ” 
ἱπτάμενος ῥοιζηδὸν, ἀφειδεῖ συγδροµος αὐρῃ" 

ν , / ο ον ο 

ἀλλὰ διεσσυµένοιο βολὴν Ὁήλυνεν ὀϊστοῦ, 

καὶ φονίην ἁλάωσεν ἐκηβολίην Πελανγος" 

καὶ ΓΠαφίη γλωχῖνας ἀπηκόντιζε βελέμνου, 
[ή ΄ ῃ ’ 

σύγγονος, ἱμείροντι χαριζομένη «4{ιογύσῳ 
λ / ” / ντ Ά Ἡ ς ε! ; 

καὶ βέλος ἔτρεπε τὺσσον ἀπὸ χροὺς, ὥς ὅτε µῆτηρ 
λ ] ’ ε) / ο 51 / 

παιδὸς ἔτι κνὠσσογτος ἄλήμονα μυῖαν ἑλάσση, 
΄ , 9. ’ 

ἠρέμα φάρεος ἆκρον ἐπαιῷδύσσουσα προρώπῳ. 

Καὶ χροὺς ἄγριον ἕλκος ἐρευθομένου διὰ μηοοῦ 
« , 3 ’ / { 

ἄγχιφανὴς Ὑμέναιος ἐδείκνυε γείτουι Εάκχῳ, 

γ. 72. παλάμη εἀίτι. 

ν. 74. Ἐοτίαβδο ροεί Ἠιο γδυσυπι ο]φυιὰ ἀθεδῖ, 14, ᾳαοά ἨΠο- 

Ίηθγιι5 ἐπ Ἰοςο, «αθιι οκρτθςθ{ Χομπς, αρα γεγδῖρας αἀῑκίτ 

«Τ. ὃ. 124. 55. 

ν. 78. ἂἅπ᾿ γέρος νι]σο. 
ψ. 70. ἀφειδέὲ 5αδροείαπα; 5εᾷ οΓ. ν. ϱ7. Απ ἀειδέρ 

ν, ὃι. ἁλίωσεν ἴεπίαβραϊι ΦεαΙσ. αβΡαδαδ, τα νἰἠείαχ, Ίοςο Π. π. 

127.. Οιἱάμί ἀῑσαίαν Βάσος ἈΠεἰαπεμπῃ «οθοιΜη χοδθι]δοο οἶνοα 

αγίθµι θδαθλιαιάα ο 

γ. 82. γλωγ. ἁπῃκ. ἱπερίο ἀῑπιι Νοημας Ῥτο: ανετέέ οιδρί- 

ἄεπι. ἄμυνεν Ἠοιι. Παβθί 1900 Ἠϊο 6χΧρτθδςο. ᾽ 

ν. 98. ὀγχωεφὴς οὐῖτι. οἱ. 29. 110. 
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’ λ Δ «ήν. ης] ’ ” 4 

δάκρυ χέων ἐρατεινὸν ὑπ ὀφρυσιν, ὄφρα γοήση 
3 / ΄ 

90 δεξιτερὴν ἐπίκουρον ἀλεξικάκου 4ιονύσου, 
3 ο / ’ 3 Δ ον Ώ, 

ἴητροῦ χατέων ζωαρκέος" αὐτὰρ ὃ λευκῆς 
Δ αμ) ς, ; οσο 3 ; Ε] { 

χδιρὸς ἔχων ᾿Ὑμέναιον ἑἕῆς ἐπέβησεν ἄπήνης' 

καί µιν ἄγων ἀπάγευθε πολυφλοίσβοιο κυδοιμοῦ 

νωθρὸν ἐπὶ σκιοεντί πέδῳω παρὰ γείτογυ φηγῷ 
ο. . / / 

96 ϱῆκε καρηβαρέοντα" παὶ ὡς Υάκινθον ᾿4πόλλων 

ἔστενον, ἀνδροφόνῳ βεβολημένον ὀξέῖ δίσκῳ, 
/ .. ’ Γ / 

᾽μεμφόμενος Ζεφύρου ζηλήµονος ἀσθμα Θυέλλης". 
ε/ Ν ΄ 3 Π ’ ΄ 

οὕτω καὶ «4ιόνυσος ἀνέσπασε πολλάκι χαΐτην, 
1/ 5: / ) { « / 
ὄμμασιν ἀκλαύτοισιν ἐπικλαύσας ᾿Ὑμεναίῳ. 

. Γ να ω 
100 καὺ χροὸς ἐπτὸς ἑόντας ἰδὼν πώγωνας ὀϊστοῦ, 

σα / / ' 9 9. ς / ΔΝ ρω 

ἀσπάσιον λάχε ὣΦάρσος" ἀφ᾿ αἱμαλέοιο δὲ μηφοῦ, 

λευκὸν ἐρευθόμενον διδυµόχροον ἕλκος ἀφάσσων, 

φειδοµέναις παλάμήσιν ἀγνείρυσεν ἄκρον ὀϊστοῦ. 
{ ια ρω Δ / 

δάκρυα ὃδ᾽ ἠβητῆρος ὀδυρομένοιο δοκεύων, 

105 ἄμφοτέροις κεχύλώτο, καὶ ᾿ 4ρεῖ καὶ Πελανῇϊ. 
ὰ κος ζω Ε ο αΣ ς ” καὶ γλυκεροὺς ἱδρῶτας ἀποδμήξας Ὑμεναίου, 

/ . νά 
µεμφομέγοις στοµάτεσσιν ὑποκρυφίην χέε φωνήν: 

3/ α. σω ./ υ 

ἄμπελον ἔκτανε ταῦρος, .4ρης ᾿Ὑμέναιον ὀλέσσει. 
λ ’ .) σε! 

οἴθε δὲ πάντας ἔπεφνεν, ὃσους ἐκόρυσσα µαχητάς, 

110 παλλείψας ἕνα μοῦνον ἀνούτατον" ἐν πολέμοις γὰρ ΄ 
ο 1 ῃ .. -σ- , 

ποῖον ἄχος αλονέει µε, δαϊζοµένοιο αβείρου; 

---..ῦ.ῦΙωμὓωἊἊ. 

ΔΝ . 3 . . 

Ἐκ) ν. 02. ἀπέβησεν ἀπ. οὐ. 51 6οµίδι, 
ν. 90. ἀκλαύσοτοισιν οὐ]ι. Νοδίταπι αΏβί Π.οφαθηίαί, 

ει 

Υ. 102. ἐρευθομένου ο]. ἀοῑειο Νοιμμῖ 4οΠΙΠΘ, ἐρευθομένῳ 

1πα]ε Ὑγακεί. Ὀγ]ν. Ἑ. ΤΝ. ρ. 66. ΟΕ ν. τδά. 

γ. 108. Ταπφααπι ποΠίοι Ρτορε. Ταῦρος ἵπ οἳ- αἲ. θκομςιι, 

γ. 110. πτολέμοις οὐ]. 

.... Ἀλονέοι Ῥοα]ς. νο]ομαί, αιιοᾶ 1ος. ἨἩθοθθδαγία νἱάίι, 

ΨαΠίαξ Ῥοξία οοµκίγασΠοπσπα ἀῑγογαῖς πιο. Ἰάσμι Ἀοσμσ. πιαῖε 
ροδί Ἠμης γονςυπα οοἱ]οσαβαί ν. 116. το[α(αίις α Όσα. 



ς9 μον ΝΟΝΝΟΥ 

5 ων , / ρω ὠτειλῆ Σατύρου πότε ποῦ, πότε Πάκχον ὀρίνη / 
1 Α ο . 

Σειληνὸς πεσέτω σταφυληκόμος" ἐσμὸς ἀλάσθω 
/ ου 2 ψ - Αασσαρίδων, καὶ μοῦνον ἀπήμονα παῖδα γοῄσω. 

ᾖ ο / , 115 ἕληκοι Ἀλυτότοξος. ᾿.4ρισιαίυιο πεσόντος, 
” Ε] / 34. ς ο’ 3 ’ 

ποῖον ἐμοί ποτε πέγθος, ἐὔ ῥαξ άμιγγος ὀπώρης 

αρεί λήσκοντος ἑῆς ὠδῖνα μελ οείσσογα πικλήσκογτος ἕης ὠθῖγα µελισης; 
Ξ. ..ῇ, / - Δ .] 

οὐ τάχα µοι πέπρωτο, φυγεῖν ποτὲ παιδὸς ἀγίην, 
1 , ; - 3 ῃ ν πο 
οττι πάλιν τόχα τοῦτον ὀλωλότα παϊδα }οήσο,. 

, 1 ΄ / , .΄ 

ῥ έροι 1ος ἔχοαεν; εἰ ὠέμις εἰπεῖν, 1320 τίς ῥαρὺς ἀμφοτέροις φΌογος ἔχραεν; εἰ θέμις εἰπεῖν 

. 
ε/ / [ή Π η 

Ἡρη δερκοµένη ζηλήμονι Βάκχον ὀπωπῇ, 

καὶ γέον ἀμητῆρα µελαρῥίνοιο γειέθλης, 
.. ” / 4 5 κά ΄ ἠϊθέῳ φθογέουσα καὶ ἱμείρονιι «{υαίῳ, 

ὤπλισε ὣοῦρον ᾿.4ρηα, βαλεῖν Ὑμέναιον ὁ στῷ, 
ιά ’ ” ος) ; 195 Γνδφην µεθέποντα νὀθην ἄγνωσιον ὀπωπήν, 

3/ ., ὃ μμ, ο αο. / ρ ’ 
ὄφρα γόον δυςέρωτος ἄνιήσειε «4{υαίου. 

- λ / / Ά / , 

ἀλλὰ βέλος τανύων, ἢ φούγια τόξα τιταίνων, 

Φευδαλέῳ Ἰήελανῆϊ κορύσσομαι, ὄψρα τελέσσω 
ἃ « [ή Ε] 4 / ς ’ 

ποιγην ἵμεροειτος ὀφειλομένην ὙΥμεναίου, 
3, [ή 5 , ι ’ 

120 αἴ κε Θάνης, ὙΥμέναιε, λιπὼν ἀτέλεστον ἔχνω, 
’ . ΄ 

χάζοµαι ἐκ πολέμοιο , καὶ οὐκέτι ὤύρσον ἀείρω. 
’ ; . 

δυςµενέας σύμπαντας ἐγὼ ζωογτας ἐάσω, 
/ ε/ ο 1 ο ν’ ἀμήσας ἕνα φῶτα, τεὸν Άελανῖα φονῖα. 

γ. 115. «Σιηνὸς εἀ1ιῖ. 
ν. 116. 55. ἀἰδιποίίοπεπι Ῥτάνατα, ἄιιαε Ῥεαμσετο {ταιάϊ Γαθ- 

χα, οπιοπάανί μα. Θεά οροχαῬ ρτοθίίαπι 1ου. 65, θμοίαμί]α αβᾶ- 

ἆτιθ ἔεγο Ῥχανα οὐ (τι. ἀῑδιπδιίοιιο εἰατίαπι Ῥοτήετε. Όθηφις Ἰοοῖ 

Ἠθπιίποα. {ασοιο ροῖορι, ααί Απίκίαθαιι Αροϊμμῖ ΠΠπι ε9δθ 

παεπηἰπθεῖτ. Ἠ]αά ἑλήκοι εδ αγεττιμοαμάϊ {οτμια]α, Ῥτορίες ἀ- 

ταπι νο] ααάακ, αιοὰ φεφαίας, νειτραι Ῥοδία: 7 εγλεί πιγ 

«οίέ ἄιε Κὐώπάο. (ϱ{ἷ. 195. 

γ. 125. Γνδώιν οὐ1ί. 
ν. 192. ἕέμπαντας ἐ. ἕ. ὀλέσοω οὐΠῖ. ροδῖετίαδ επιομᾶ. Γαἰκ. 

π εαγῖ 86ος, πια] {απιον ἐάσσω βετῖθευ. 
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οὗ κτάνε «{ηριάδης σε, καὺ εἴ κοτέει «4ιονύσῳ. 

ἱλήκοις, Κυθέρεια. μετὰ Ορασὺν υἶέα Ἰ{ύῤῥης 

µείλιχον ἄλλον ᾿4δωνιν ἀμείλιχος ἤλασεν᾽ 4ρης, 

ἤλασε, καὶ ῥοδέου χροὺς ἥψατο, καὶ διὰ μηροῦ 

ἄρτι πάλιν κελάρυζεν ἐπὶ χθονὶ λύθρος ἐρώτων: ὃν 

ἀλλὰ τεῷ ποθέοντι χαριζομένη «4{ιογύσῳ, 

πέµπε µοι ἐνθόδε Φοῖβον, ἀδελφεὸὺν, ἴδμοία τέχνης 

λυσιπόνου, καὶ κοῖρον ἀκέσσεται. ἴσχεο, φωνή" 

Φοῖβον ἔα κατ Όλυμπον ἀκήδέα, µή µιν ὀρίνω, 

ἕλκεος ἱμερόεντος ἀναμιήσας Υακίνθου. ω, 
« / / .ω πέµπε µοι, ἣν ἐθέλης, Παιήονα" κεῖνος ἱκέσθω" 

1) / 3 ΄ 3 / / 3 3 ; 

ἄμμορύς ἐστι πόθων, ἀλλότριός ἐστιν ἐρώτωγ. 
Ἀ , 5 Π ὠτειλῆς τύπον ἄλλον ἐφέδρακον" ἓν πολέμοις γάρ 

3/ 3 ϊ ο 1 / 3 ως ἄλλος ἀπὴρ κενεῶνα τυπεὶς φοινίσσεται αἰχμὴῆ 
3; . 1! / / Ἀ 

ἄορι ὃ᾽ ἄλλος ἔχει παλάμης πόνον" ὃς δὲ βελέμιῳ 
3 { «, / / εἲς λαπάρην" ἕτερος δὲ δι’ οὕατος ἐν κραδίη δὲ 

λοίγιον ἕλκος ἔχοντι συνουτήθην Ὑμεναίῳ. 
- 3 μ / ο 

Ἐϊπε' καὶ ἐπτοίητο παρακλιδὺν ὄμματι λοξῷ 
.) λ 3 ΄ 5 / 

ὠτειλὴν χαρίεντος ὀπιπεύων “Ὑμεναίου, 

μηρῷ ὃ) ἔνθα καὶ ἔνθα φιλεύῖον ἀνθος ἑλίξας, 
, Ἶ : 

λευκὸν ἐρευθόμετον, διδυµόχροον ἕλκος ἀφάσσων, 
ο. ω [ή -ω 

κοῦρον ἀνεζώγρησεν ἑῷ παιήογι κισσῷ, 

Ὁ---ναἊν 

ν. 195. ἑλήκοι ζυθέρεια οἁ{Η. σιιοά ρε 56 αι 1θιι Ώομαιπι ε5” 

οί, οἱ. ν. 110. δε αῖα ν. 199. ΥειρΙ τεῷ αριζομένη οταϊῖο 

αἆ Χδπθγεπι ἀἰγίσίαχ, τοςῖο Ἠϊο ἑληκοις τοβιαῖι Ομ. πεσαυς 

Ἰασαμαπα, «4ιιαΠι απο γ. 120. 6556 ορϊἰπαραίχ Ὀσα]ίσος, γυἱέίοδο 

ἑλήκοι ἀθοθρία». 
γ. 141. ἴσχεο φωνῇ εαΠι. ἨΜα]α. Ο/Γ. 1. 155. 
ν. 142. Αοοιγαίας ἀεΏιίβθοίι ἀϊοετο Φοῖβον ἐῶ, -- µή μι’ 

ὀρίνω, ναὶ ἔα---μή µιν ὀρίνης. 9εὰ ροϊαῖι Ίου πορ]σαπίία α 
Ῥοδία οοποῖρί, απ ροδῖ ἀκηδέα τα ἀῑφηπσαί, τα γειρα αὐ καν 

ὀρίνω Ο1ΙΠΙ 86ΠΠ. ἨΟΥΑΠΙ δομίοηίίανι Γασἰαμῖ. 
γ. 194, ἐρευθομένων ει. ΟΕ, ν. 102. 



16ο 

υ 

ΝΟΝΝΟΥ. 

» 3 ο. ο στο ς , 
οἴνον ἄλεξητῆρα περιῤῥαίων “Ὑμεναίῳ. 
4 δ᾽ ερ να. ὃν μ . λ 3 ’ { όλ , 

ὡς ὃ᾽ ὁτ᾽ ὀπὸς ταχυεργὺς, ἐπειγόμενον γάλα πήξας, 
ιά ΄ , 

χιογέης κυκύων ἀπαμείρεται ὑγρὸν ἐέρσης, 
, ΄ 3 4 

ὄφρα µιν ἐγτύνειε πεπηγµένον αἰπύλος ἀνήρ ὃ 
[ή / ιά Λ.. σω 

κυκλώσας ταλάροισι, τύπῳ τροχοειδέϊ ταρσῶν: 
5 ’ ὢς ὃ γε φούγιον ἕλκος ἀκέσσατο Φοιῤάδι τέχνη. 

; ’ ᾷ ΄ 

καὺ νέος ἄρτεμέων παλινάγρετον εἶχεν ἔννω, 
, [ή 

χειρὸς ἀπεσσυπόγοιο «4ιωνύσοιο τυγήσας. 

καὶ βέλος ἠερόφοιτον ἐκηβόλον εἰς σκοπὺν ἕλκων, 

-αθδ τόξα πάλιν κύχλωσε" τιτυσκύµενος δὲ βελέμνῳ 

17ο 

, { ε/ .. ’ ως. 

ἀντίδοτον πόρεν ἕλκος ὀϊστοβόλῳ ἸΗελανΏί. 
Δ , ο / 

Καὶ Φρασὺς ἔσσυτο κοῦρος' ἐφεσπόμενος δὲ «4{υαίῳ 
ωω 1/1 α , ’ 

αἰεὶ φῶτας ἔβαλλε, καὶ οὐκέτι λείπετο Ῥάκχου. 
ς ο ες ΄ ’ 3 .- σ/ Ξ 

ὧς δ ὅτε τις σκιόεις τύπος ἀγέρος, ἄπγους ἕρπων, 
5 ἃ 9 ᾗ ε, 3 Ἡ ς , 
ἀγχιφανῆς, ἀτάρακτος, ὁμόδρομος ἀνδρὸς ὁδεύει, 

” { ΄ 

καΐ οἵ ἀεὶ σπεύδοττι συνέσπεται"' ἱσταμένου δὲ 

ἵσταται' ἑξομένου δὲ παρέζεται' ἐν δὲ τραπέζη 
” { , 3 μιμηλαῖς παλάμησι συγέµπορος εἰλαπινάζει ' 

ςὰ 2; σω ” ς { 3” ’ 

ὡς 0Υε ποὺρος ἔμιμγεγν ὀμόδρομος οἴνοπι Ῥάκχῳ. 

ν. 17. Εἰδί αροχιἰδδίπια οδὶ Ἠοπιοτί ἀπϊίαΙο, Ἡ. ε. 903. «παρ 

Ῥακεπθιγβῖαπα ποια. Σασ, Ἀομπαςδ {απιει ομιπία ρεδδίπε αμ 

πογνανΙί απ οββοιναν!ί. 

γ. 108. Ἠϊο νενςιις ἵν οτι, Ἱορίταν ἀπ[ογίας ροςδῖ ΥθΕΥΡΙΙΠ 16ο. 

5ἱπο οπιηί Ἠσχα. Ἠιο κα]ίοπι οομαθτοί, εἴ αὐῖ πο ἀπβίανιι 

ἀσοενε ὁπὸε ταχύεργος. Ρροϊιϊ εἴἶαια πυκόων ἁπαμείρεται ἰάοιι 

ποπημῖ Ἰαμσενθ. .,Ἐ. παχύέργος.' ΗΠενια. 

ν. 16ο. τροχοειδέὲ παρσῷ οἁλῖ. τροχοειδέὲ τοροῦ εοιτῖρεραι 

Οαµ.. Θεά 5ἱ οαδεῖ πιοπίο πεοθδδατία. απα]αίςδεια ταλάροιο τύπῳ 

τροχοειδέὲ τυρὀν. Οιοὰ ἀεάΙ, Ππίετρισίουγ δίο: φέτα εί Γου-- 

7παπ5 οοας]ώε ἐπ εοτδἰοµ]ὲ σεεµιάώπι ἑαγμπιάεπι Γογπιαπε ογδέοιι-- 

ατεπιν ϊ Ἱσίαν τάλαρος 6ἳ ταρσὀς ἰάεμι Πίο ἀθμοῖαι. 

ν. 17ο. ἀγχιφ. ἀχάρακτος αὐλι. ααοά πῖὰ ο εεγίο αΠεπιτη 

νιἀεῖιατ. 

γ, 173, ΤΟΥ, ἑζομένῳ δὲ παρέζεταε, γατίαία εομδἰταςίοµθ. 
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175 οὐδὲ μάχης «4ιόνυσος ἑλώφεεν' ἀλλὰ τορήσας, 

μεσοοπαγῆ κούφιζε πεπαρµένον ἀνέρα ὣύρσῳ, 

ὄρθιον ὑψιπότητον" ἓν Περίη δὲ κελεύδῷ, 

'Τνδὸν ἐλαφρίζων, ζηλήμονι δείκνυεν “Ἡρη. 

Καὶ τελέων τρισσῇῆσιν ἐπωγυμίῃσιν ἐνυώ, 

18ο Θεῖος ᾿4ρισταῖος, δεδαηµένος ἄρεος -ἀγοεύς, 

ὡς ἸΝόμιος πολέµιζε, κἀλαύροπα χερσὺ τιγάσσων, 

νυµφίος 4ὐτονόης ἑκατηβόλος" ἐν δὲ κυδοιμοῖς 

τόξον ἔχων κλυτόδοξον ἑὸν μιμεῖτο τοκῇα, 

Φάρσος ἔχων ὑπέροπλον ὀϊστοβόλοιο τεκούσης, 

185 Κυρήνης προτέρης ὙΥψηϊδος: αἰνομανῆ δὲ 

το δέσµιον ἐζώγρησεν ἀχάρσιον ἄτρομος "ά4γρεύς, 

ἀγρεύσας ἅτε Φῆρα" καὶ ἀντιβίων ὀλετῆρα, 

ἠδάδι χειρὺ τίταινε βαρὺν λίθον, οἷον ἐρείσας, 

πιαλέης ἔθλιψε χυτὰς ὠδῖνας ἑλαίης" 

190 δυςµενέας ὃ᾽ ἐφόβησεν ἀγήνορας ἠθάδι ῥόμβῳ, 

σείων χαλκὺν ἐκεῖνον, ὃν ἐν παλάµησι τινάσσων, 

φοιταλέης ἐφόβησε μεμηνότα κέντρα µελίσσης. 

Θρηϊκίης δὲ Σάμοιὸ πυρισῦενέες πολιῆται, 

"Πημνιάδος δύο παῖδεςο ἐβαμγεύοντο Καβειροῦς " 

α05δ "Ἡφαίστου δὲ τοκῆος ἐρευθομένου πυρὸς ἀτμῷ, 

γΥ. 170. τρισσῇσιν ἐπωνυμίῃσιν, αἱ Ὠϊοᾶον. 8ο. ΤΥ. ο. 81. τρεῖς 

ὀνομασίας ---' καλεῖν γὰρ αὐτὸν ἨΝόμιον, ᾿Αρισταῖον, ᾿4γρέα. 
Φοά Ἀοπνπιας ῥατιπι αρίο 1οοιῖας οί, 

γ. 197. ἀντιβίων ἔλατῆρα οὐ. ἀπογτιστῆρα ἀῑκίι οἷο, 10 
ἔλατῆρα., 4ποᾷ Ῥνορίεν απίοοείειδ ἅτε θζρα ΡεβδΙΩΙΗ. 

ν. 190. ὄγήνορος θά1εῖ. 

γ- 192. Ότμι ράυ]ο 4Π16 ν. 199. Ἠαριϊσοοι ἐφόβησε, Ροιμ/ςαοξ 
Ώ]ο ἐσόβησε; οαἳ Ε. δἱο φορε. . 

ν. 194. ,,Καβείρης. Ψἱᾷ4ο Θιταβ. δρ. 5. ο ῖσς, 

γ. αοῦ. ἐρευγοµένου οὐἴτ: πθφιιο πιο] φο]ρίιιμι α[οτίι Ἠείης. 
Απίφιασοῇ. Ρ. 20. 9εὰ δἳ ἐρευγομένου γόταπι, Ἰοσθμήυμι δα]ίθιχι 
στμον, ααειιαποᾶια αλδὶ λοεμίς ει. 

Τοἱ. 11. α 



08 ΝΟΝΝΟΥ 
δ. 

’ σο 3 ; -. 2 σα ’ κ. 
συγγεγέας σπιν ἥρας ἀνηκόντιζον ὀπωπαί. 

ω 28 .. 3ἡ 3η τος νι ων 
τοῖσι μὲν ἐξ ἀδάμαντος ἔην ὄχος' ἀμφὺ δὲ πῶλοι, 

χαλκείη Μροτέοντες ἄρασσομένην κόνιν ὁπλῆ, 
λ 4 ο 

καρχαλέον Ἰρεμετισμὸν ἀνήρυγον ἄν ερεῶνος, 
«ἱ ’ ϱ/ 5] / , , 

960 οὓς γεγέτης Ηφαιστος ἀμιμήητῳ Άαμε τέχνη, : 

πυρσὺν ἄπειλητῆρα διαπνείοντας ὀδόντων, ο... στ 
- / .- ΄. 2. . 

οἷα καὶ «4ϊήτη, βριαρῷ σηµάντορι Κόλχων, 
’ / ΄ , / 

χαλκοπύδων µόρφωσε συνωρίδα δίζυγα ταύρων, 

τεύχων Θερμὰ λέπαδνα καὶ ἔμπυρον ἵστοβολα. 

205 Εὐρυμέδων μὲν ἔλαυνε" πυριῤλήτῳ δὲ χαλυνῷ ὅ 
η ς ιά / / «» 

ἔμπυρον ἠπιόχευε σιδηθροπύδων γένυν ἵππων" 

χειρὺ δὲ «Ίήμνιον ἔγχος, ὕπερ κάμε πάτριος ἄκ ων, . 

:δεξιπερῇ κούφιζεν' ἅπ εὐφυέεσσι δὲ μηροῖς 

᾿φάσγανον ἠώρησε σελαςφόρον" εἰ δέ τις ἀνήρ, 
ρα ’ Φε. λί9 Ἅ] υ Ἑλω ; 

3210 αροτατοις Ογυγεσου νυον τι} βαιον σειρας, | 

Φηγαλέης ἤφασσε πυρίδροµα γῶτα µαχαίρης, 
ο] ὁφι συ 3» -ᾱ να ό 
αὐτόματοι σπινῦῆρες ὀϊστεύοντο σιδήηθου. μα 

, 3 Ἀ 

"Άλκων ὃδ᾽ αἰδαλόεντι συγήρµοσι γεῖρα ῥελέανῳ, 
[ή ες [ή [ιά λ - 

πατρῴης Εκάτης ὥιασωδεα πυρσὺν ἑλίσσωγ. 

/ 

κ 
ν. 1089. χαλκείην κο. θε, 
ν. 3204. ἔμπυρον ἵετο ῥοὴν οὗ, Ρτ. επι. Γαὓς. 

χΥ. 200. αἳ 300. γα]5δο Ἰρομαίαν Ροδί νουδαπα 2132. ΠΔΠΒΡΟΠΘΙ- 

4ο5 φπιαδίῖ Ὀσα]ρες, ειὰ Εΐο πια] οβ]οσφιά τας Οππαεαςδ, αἲ Τοῖα 

1οοί οεεοποιία ἀεπιοπδίταϊ, 

ν. 208. κπούφιζον εἰ ν. 8εΠ. {ώρητο πο]εβαί 0πμαθαδ, ,ιε ἆς 
ἀποβας ΘαΡίπίς- γετρα {πίεηϊδὶ ροβδεμῖ, δρτοία Ὀεα]ςεχῖ Ιπάµ5ρο- 

φἰῖοπβ ν. 200. 5, (Οαοϊοτιωα Υ. 200. Πώρησε Ἰαβεμί οὐ τι. 

ν. 210. Λίθον τινὰ ἕδαΐνεν εὐλῖ. επιειά. ΕαιῑΙκ. Ἶπν ας ει 

Ἠιοάοπα, πι Ηενια. Οτρίζο. ϱ. 705. | 

ν. 910. ἕλκων ὃ αιβθα). αν. ος Τατγπιοᾷοπ!ς [γαίου, 

α]ίος Οαβίογαα,  ΝΠΗΙ Ἱομίάϊνας νονκίοπίητι Πα ρίηϊ εἳ Βοίειῖ. 

Ἠ]ο εἰ πμ δε(ς. Ὑθ6Η56. οἱ γενο αρ]αμθ. ” 

γ. 214. πατρώχε Ἕ. θυασώδεα οὐ ξ, | 
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ορ , αδ. / 3 λ / . 
910 Λαὶ φάλαρον σείοντες ἄερσιλόφου τρυφαλείης, 

ά αν 3 4 πω 
4ικταῖοι Κορύῤαντες ἐπεστρατόωντο κυδοιμῷ, 

3 3 . ος ω ο. εἰς µόθον οἰστρηθέντες" ἁμιλλητῆρι δὲ χαλκῷ 

φάσγανα τυπτοµένησιν ἐπέκτυπε γυμνὰ βοείαις, 
ὡ 3 / ὃς / 4 , 

σκαρθμοῖς ἄντιτύποισι' φερεσσακέος δὲ χορείης 
ο ς ΔΝ . { πο ς ζ .. ..Ὁ τ 330 ῥυῦμὸν ἐμιμήσαντο ποδὼν ἑλικώδεί παλμῷ, 

.. .. ’ α / 

”4ρεῖ ῥακχευθέντες. ὀρεσσαύλων δὲ νοµήων - 

Ίνδφη δεδάϊΐκτο γονὴ ουρῆτι σιδήρῳ" 
΄ Μ / 3 / καΐ τις ἀνὴρ προκάρηχγος ἐπωλίσθησε κογίη, 

εἰαίων μύκημα βαρυγδούποιο βοείης, 
, . ΄ ιά α/ ώ ω 235 Ἆαΐ τις ἀερτάζουσα φιλάνῶεμον ἔγχος ἐνυοῦς, 

/ / 

Ῥασσαρὶς ἠκόντιζεν' ἀβακχεύτου δὲ γενέθλης 

ἄρσενα πολλὰ κάρηνα δαΐζετο Φήλει Φύρσῳ. 
λ η { λ / ο ον 

καὶ λασίη παλάμη σκοπιὴν λοφόεσσαν Φείρων, 

οὔρεος ἄπρα κάρηνα ταμὼν, ἐκορύσσετο «4ηνεύς, 
950 πέµπων ὀκριόεσσαν ἔπ᾽ ἀντιβίοισιν ἀκωκήν. 

ο ας / ε τὐ τν { η ᾽ 

Βάκχη ὃ᾽ ἀμφαλάλαζε" καὶ ἄμπελόεντες ὀϊστοὺ 

πισσοφόρων παλάμχσιν ἐδινεύοντο γυγαικῶν. 

ἔνθα µέλος πλέξασα μαὶ ΄.4ρεί καὶ 4{ιονύσῳ, 
.] ’ Δ 

Ἐὐπετάλη κεκόρυστο" φιλοσταφύλῳ δὲ πετήλῳ 
25 , ν Δ α/ ἀλ ο ὸ 4 950 κέντορα κισσὸν ἔπεμπεν ἄλοιητῆρα σιδήρου, 

; / , 

νδφην δρυὀεντι γονὴν ὀλέκουσα πορύμβῳ. 
Ν / / , ἕ σα / καὺ δήιων κλονέουσα νέφος ῥηξήνορι 9 ύρσῳ, 

Τερψιχό λό ἐπεσαί ευδοιμό ς εριμιχορη φιλόβοτρυς Επεσκίρτησε Ἀυθοιμό», 
; Ἡ ος 

: πύμβαλα δινεύουσα, βαρύῤρομα δίξυγν χαλκῷ. 

γ. 216. φάλαριν ο. ϱτ. Φάλαριν αἆεο οᾱ. αἴε, 
- γ. 316. ἐπεστρατόοντο εἀῖτι. 

ἐὰ 

᾿ γ. 228. σκοπιὴν ἀῑκίε, οι σκόπελον ἀεβενεῖ, 

ν. 339, ἐκορύσσατο εἀ1ττ, ν 
32 ’ . 

Υ. 250, ὀκρυόεσσαν εετῖ. 

γ. 206. Γνδώην αἱ γ. 5. δηίων εδτ. 

γ. 109. Όδαφ ροδιι]εβεοῖ κυδοικῷ. 

ᾳα 2 



του | ΝΟΝΝΟΥ 
Π 

τ 

ο4ο οὗ τόσον ᾿Ηρακλέης Στυμφηλίδας ών, βόμβῳ; ω 
ο” 

ο) μασ» 

Ἰαλκὸν ἔχων ῥαρύδουπον, ὕσον στρατὸν ἤλασεν ᾿Τνδῶν 

Τερψιχόρη, κευπέουσα χοροῦ πολεμήϊΐον ἠχω. 

καὶ Τρυγίη βαρύγουνος ἐλείπετο νόσφιν ὁμίλου 
ς / ας /{ ’ ο ϕ / ο) 

ὑστατίη, καὶ ἔπηξε φόῤῳ πόδας” οὐδέ τις αὐτὴ 
-Ὁ πω ΄ ’ ΄ 

6 Σειληνῶν παρέμιμγε" Λίπον δέ µιν αὐτόθι μούνην 
Ωω λέ /’ 3 / 3 { κ 

τορβαλέην, χατέουσαν ἀρηγόνος" ἄκροπότη δὲ 
μ. , , τ ῃ 

γεῖρας ὄρεξε Ἰάρωνι"' ἸΜάρων ὃδ᾽ ἀπέειπε γεραιήν, 
ε/! . 3 ’ ͵ Π ιά 

ὅττυ γοροὺς ἀγέποπτε φιλάκρήτων «Κορυῤάντων 

καὶ Σατύρων" αἰεὶ δὲ Φεοῖς ἠρᾶτο, δαμῆναυ 
- ’ κι εαν Ὢγ .. πω 

950 γηραλέην ἄνόνητον υπ΄ ἔγχεὶ «4ηριαδῆος. 
᾽ . ’ Π / 

καὶ Καλύκη πολέμιζε, παρισταµένη «4ιονύσῳ 

οἰστρομανής. τρομερῆς δὲ µέδης ἐλελίζετο παλμῷ 
- [4 / 4 ή / - λ σω 

Οἰνώη προθέουσα”. βαρυνομένη δὲ κυδοιμῷ 

γούνατα μὲν µογέεσχε” φιλακρήτοιο δὲ νύμφης 
μ) Ξ ἃ ’ 5 / , 

905 οἰδαλέου σµήριγγες ἐδιγεύοντο καρήνου. 

Καὶ στόνος ἦν βαρύδουπος" ὁμοζήλῳ δὲ κυδοιμῷ 

” 4στράεις Σταφύλην, Καλύκην δ᾽ ἐδίωκε Κελαινεύς" 

Σειληνῶν δὲ φάλαγγα δορυσσόος ἤλασε Ἠοῤφευς, 

ν. 24ο. «Στυμφαλλίδας εᾱ. Ῥν. Στυμφαλίδας θᾱ. αἲῖ. ος οπιθιά. 
Τα]ς. 

ν. ο4δ. «Σιληνών να]σο. 

ν. 240. Ίραιτο θεά. Οοιτεκεναί Ίαπι Εἠιοάοσπα. 

ν. 35ο. ἐπ ἐγχεὶ οὔτε. 

ν. 251. απτολέµιεζε οὐ1ε, 

ν. 302. τρομερῇ παπα. 

νγ. 590. Οιώνη εδ. Απΐ ποδια ποπηθα Ὕοχωπι, απὶ Οὐνώνη. 
ν. 955. οἰδαλέοι σµηρ. θ1τ. 

ν. 207. «Ίστραῖος «Σταφύλην: Καλύνην εἀϊπ. Θεᾷ ᾿ἄστραῖος 

είαϊ α βαοςμῖ ρατάριι5. ϱ[. Υ. 200. ΧΙΠΝ. 09. ἈῬταρείιο Παςεεϊ οκ 

Τά] οι “4γραῖος; εταί ἴαππει, ος επι πο]]ε,. Καλύκην ]8Πι 
ΕΠποάοπα. 

γ. 258. «Σιηνών γι]δο. 

μπαμ... ---- - κ ο ωρα κώω. --- αν. 
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«Φεινομένην βουπλῆγι' μιῇ δ) ἐλατῆρος ὁμοκλῇ 

3260 ᾿ 4στραῖος δεδόνητο, ΙΜάρων φύγεν, ὤκλασε «{ηνούς, 

205 

370 

Σειληνοὺῦ τρία τέκνα δασύτριχος, ὃς δίχα λέκτρων 
/ ’ , Δ / ν 

ἄσπορας αὐτολόχευτος ἀνέδραμε μητρὸς ἀρούρης. 
« ΄ / ἑμερτὴν δὲ «{ὐὀρυκλος ἀνεπτοίησε «4{υκάστην. 

κ Ἆ Ἄ κ Ἄς κε ιά 

Τῆσι 'δεὺς χραίσµησε" φεουτήτων δὲ γυναικῶν 

ἕλκεσι φάρμακα πάσσεν' ἐνυαλίῳ δὲ σιδήρῳ 

τειροιένην ποδὸς ἄκρον, ἄνάμπυκα ῥύσαο κ 3 
ιό Ε) ’ .ς ; σ 

κλήµατος ἄμπελόεντι περισφίγξας πόδα δεσμῷ : 

Ἐὐπετάλης ὃ᾽ ἴχῶρα νεόσσυτον ἔσβεσεν οὔνῳ, 
κ αν , Ν ΄ {.. 3 ου καὶ Σταφύλης χυτὸν αἷμα κατεπρἠῦὕνεν ἀοιδῇ » 

Ί/ι .. δ᾽ ο / 1 / 57 / υρτοὺς ὃ᾽ οὐταμένην παλάµην ἴήσατο μυύρτῳ, 

καὶ Καβύρην ἐσόάωσεν, ἄγειρύσσας βέλος ὤμου, 

ἕλκει φοινήεντι περιῤῥαίνων πύµα ληνοῦ " 
ΤιΙ 3 ”/ ” Π ω [ο 

ἸἈύσης ὃ᾽ ἄλγος ἔπαυσε γεουτήτοιο προσωπου, 
/ "ή κα ή ’ 

χθίσας ἔνθα καὶ ἔνθα παρηϊδα λευκαδι γύψῳ' 

γ. 250. ὀλετῆρος ὁμομλῇ εἁ1ῖι. 5δοἆ Εασαῖ Ἰαμίυτη, 
ν. 26ι. Σιληνοῦ αἳ Ίποκ διὰ Λέπερων εἀτ, Ῥοδίειίας επιεµά. 

Έα]. ἵπ. οοπ]εοί1. 

γ. 305. «4όρυκλος Ἰάθιι {οτε φαί «ωρα ΧΧΥΤ, 97. γοςαραίαν 

4άνυκλοςε. Ῥοδι Ἠαπο γθχειιπι Ῥ]αχγα γιάσμίαν ἀέεδεο, ἁπία Ἱποςς 

Ῥ]υγίυπι Βαεζμαχυμι ναἶπεγα αμαπίαν, αἳ ογαΠο Ῥγαθίεν εκξδροςῖᾶ- 

1ἴοπειι ο αβγυηρίτας, 

γ. 3200. ῥύσατο εδΙΙ, ϱγ. οιπί5δο τ]ίπιο νουυρι]ο: ῥύσατο πού-- 

ον εἰ. αἷι. εκ ειιειᾷ, Εακ. ἩΝοπιομ ρτορν. σεφ ήίαν. Αλείδη 

Λυσιέθειρα ε5ι ΧΧΙ. 77. εἵ ἵπ Αλείδη εἰ κλῆημα Ἰπάετο ροιαῖῖ, 
υἳ ν. 27ο. 

ν. 270. μυρτοὺς ὃ᾽ οὐτ. οᾱ. ϱτ. θιιομᾷ. Ελ]ις, 
Υ- 271. καὶ Καβύρην ὃ᾽ ἐσάωσεν ἀνειρύσας εὐϊι. Ἐ. Καλύκην. 

Ώεϊπάε Ῥορδι Ἠωπο ΥθΥδυµι δεᾳι ας ναῖσο νουθιι» 270. ροείροδίο 

Ύθγδα 272. ΘΥΤΟΥΘ αμειῖο. 

γ. 275. ἕλκος ἔθραυσε θᾷ1ῖ, οιιθιάαν. Ἐαῑῑς, ἵπ ομνῖδ 5εσιιάῑδν 
9ο εἴἶαπι Ποστ, 



πο ο ΝΟΝΝΟΥ 

./ ] ’ 

275 Όμπασι ὃ' ἄκλαύτοισιν ἐπεστενάχιζε Πυκάστη. --- 
“ 

3 αα.γ΄ ε -- , 1) 

-4λ1 ὅτε Ῥασσαρίδων ὀδύνας πρηύνατο τέχνη 
ἃ ’ ’ Φυρσυμαγῆς «ιόνυσος, ἐμάρνατο µείζονι χάριῃ. 

/ 3 ιά ’ ’ 

καΐ τις ἄμερσιγόοιο κατάσχετος ὄλματι Λύσσης 
λ / ’ ὰ ΄ 

Τασσαρὶς ᾿δὸν “ρτπα µετέστιχε, Φυιὰς Ἔγυω, 
ς ὼ ᾽ ’ ο λ / 350 ἀμφὶ σὲ, «4ὖδιε δαῖμον' ἀπὸ πλοχάµοιο δὲ Ράκχης 

ο α ’ , 3 ” ’ 3 { ο αφλεγέος σελάγιζε κατ αὐχένος αὐτόματον πῦρ. 
3 λ σω ιά ς ’ 3 ΔΝ 3 / λαἱ ῥριαρῶν προµάχων ἑτερόζυγον ἐσμὸν ἐγείρων; 

γ4α.ἲ 2 ’ 3 , 1/ ϕ ΄ . 

αυλὸς ἐπεσμαράγησεν ἄγέστρατον ᾿«4ρεος ἠχῶ 
Δ ’ / [ 

καὶ διδύµαις παλάµησι φιλοσµαράγων Ἀορυῤάντων 
οί 3 ο ΄ 3255 ἄντυγες ἀμφιπλῆγες ἀνεκρούοντο βοείης" 

’ ν] ” α [4 

κυμβαλα δὲ κροτάλιζε: µεταλλήξασα δὲ µολπήν, 
ωχ ς ) σσ ς. 5 , ψ ΤΙανιὰς ἠδυμέλεια µόδους ἐπελίζετο σύριγξ. 

αά, , λ ; ΕΑΡΡΝΣ ας » ι ὄντιῤίων δὲ φάλαγγες ἐπέβρεμον' ἀμφιλαφεῖς δὲ 
.] / ΄ υ] ο ν 3... / 

Περοῦεν πτερύεντες ἀνεζῥοίζησαν ὀὐστοί " 
’ .) ΄ . / 290 Λίγξε βιὸς, ῥόμβησε λίθος, µυκήσατο σάλπιγξ. 

3 {λΛλ2 εἰ. Γ ΄ ο -- ο) , " ολ ο 

-Λ) οτε δὴ πὀρον ἔξον, Όπη πεφορηµένος ολκῷ 
Δ ο ή ο. , 

λευκὺν ἴδωρ µεθύοντι ῥόῳ φοίνιξεν ᾿Υδάσπης, 
υ Ἱ ’ λΡ ””.. ΄ 3 λ ν 

δη τότε Βάκχος ἀὖσε βαρυσμαράγων ἀπὸ λαιμῶν, 

ὑππόσον ἐνγεάχιλος ἐπέβρεμεν ἐσμὸς ἐνιοὺς 
" τ η 

295 φρικτὸν ὁμογλώσσων στοµάτων Ώρόύον" ἀσταθέες δὲ 
.. , ο ῃ ε 
ξανθὸν ἄλυσκάζοντες ἐπὶ ῥόον ὤκλασαν ᾿Γνδοί, 

, ’ ’ 

ἄλλοι ὃ) ἓν πεδίῳ"' στρατιὴ ὃ ἐμερίζετο Βάμχου, 
, , 3 ῃ λα δυςµεγέας κτείνουσα καὶ ἐν δαπέδῳ καὶ Υδάσπη, 

ν. 275. ἀκλαύστοισιν εάϊε. Ἐοσίᾶδε οἵ Ροδί Ἠιπο τευδαπι αἩ- 

αιά εχοίά(ε. 

ν. 38ο. ὃδαῖμον' ἐὔπλοκάμοιο νο]εραι Ἐακ. ἴπ οοπ]εοίβμΗ. 
Ἠ]αἶο, 

ν. 201. ὅπη οᾷ1(ῖ, ι 

ν. 204. ἐνγεάχιλον οἆ, Ῥτ. επιοιά. Έα]. 

ν. 206. ἐπίζῥοον ὄκλαφαν εᾱ, Ῥτ. επιεμᾶ. Τας,. Ῥτοδαεοπο 

Ίποππο 1ο ἀβποίαν 



ΗΙΟΝΥΣΙάΚΩΝ Κκθ. ΧΧΙΧ, 445 

δίψη καρφαλέῃ ικεκαφηότας, ὁππότε γαΐίης 

δοο ἠὼς µέσσον ἀνέσχε, καὶ ἔτρεμε δερμὸς ὁδίτης 

αἴθοπος ᾿Ἠελίοιο µεσημβρίζουσαν ἱμάσθλην. 

Καὶ Φεὺς ἀμπελύεις προχαλίζετο κοίρανον 1γδῶν, 

μῦθον ἀπειλητῆρα γέων λυσσώδεί λαιμῷ ' 

ΓΓίς φόβος; εἰ ποταμοῖο φέρει γένος ὄρχαμος ᾿Σγδῶν, 

5ο5 οὐρανόθεν λάχον αἷμα" χερειότερος δὲ -«{υαίΐου α 

μυς ὑπέροπλος, ὅσον {ιός ἔστυν “ὙΥδάσπης. 

ν δ ἐθέλω, νεφέων σχεδὸν ἵσταμαι' ἣν ὃ᾽ ἐθελήσω 

ιό ἰθυκέλευθον ἐμὸν βέλος ἄχρι Σελήνης. 

εἶ δὲ µέγα φρονέεις, µεθέπων κερεαλκέα µοοφήν, 

ὅπο εἶ δύνασαι, πθομάχιζε βοοκραίρῳ «4{ιονύσῳ. 

ος φακένου, ῥρυχηδὸν ἐμυκήσαντο µαχηταί 

ἄλ]ῳ δ᾽ ἄλλος ἔριζε, συναιχµάζων Φ4ιονύσῳ. 

αἰγείοις δὲ πὀδεσοιν ἐμάρνατο μειλίχιος Πάν" 

ὑξὺ δὲ τοξευτῆρος ὅλον κενεῶνα χαρόξας, 

515 Φηγαλέη Μελανῆος ἀνέσχισε γαστέρα χηλὴ, 

ποινὴν ἕλκος ἔχοντος ἀπαιτίζων Ὑμεναίου, 

ὄφρα πυρισφρήγισιον ἐλαφρίσσειεν ὀγίην 

ὄμμασιν ακλαύτοισιν ὀδυρομένου «ιονύσου. 

«4υσσήεις ὃ ᾿Γόβακχος ἐπέδραμε δηἰοτῆτι. 

ὤρο καὶ γεφέων ἔφαυσε, καὶ ἥψατο χερσὶν Ὀλύμπου " 

:. ἄλλοτε µηκύνων ταναὺν δέιας, αἲθέρι γείτων, 
λ λ Ἆ ο σ ν ο) ’ ή { 

καὶ χὐονὺ ταρσον ἔπηξε, καὶ Πέρα 1ύυπτε καρηνῳ. 

γ. 2090: καρχαλέη εαἰτε. 
γ. δοή. 5. φέρεις γένος; ὄρχαμος Ινδῶὼν οὐρανόῦθεν λάχεν αἷμα 

εὐίτι. ρτανα εἴ Ἰεείῖομε ϱἳ ἀῑδίίποποιο, Ἐπτὶςθιι 5ο Ῥαεομιδ, 1- 

ΦΗταία 1πίεγ δα Ἰρδίας οί Ὠογίας{ 6εμι5 εοππραχαομθ. 

γ. 5ου. περαελκέα µ. εαῖτι. 

ν. 57. ἐλαφρίσειεν εἀ1ι. 
γ. 519. λυσσήεις διόβακχος οὐ. Ἐπποπᾶανίϊ Ίαπι Ἠλοάοπα. 

ν. 521, ἄλλοτε δεπιοὶ ροδίίαηι γἱά, Χ.Κ ΣΠ, 1ο]. δἱ Ιεοίο 98μα, 
ν. 531. Εοτῖ, τύψε καρ. 
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α πΝοννπον 

Τοῖσι δὲ µαρναμένοισιν ἐπήλυθεν ἕσπερος ἀστήρ, 

λύων ᾿Γνδοφόγοιο θεμείλια δηϊοτῆτος. 

”αρεῖ ὃδ) ὑπνώοντι παρίστατο γεύματι Ῥείης, 

᾿φάσματα ποικίλλουσα, δολοπλόκος ὄψις ὀνείρου, 

τοῖον ἔπος βούωσα, γόδη «σκιοειδέέ μορφῇ " 

᾿4ρες,  ἄρες, σὺ μὲν εὖδε, δυρίµερε, μοῦνος Ἰαύων 

χαλκοχίτων Παφγίην δὲ τὸ δεύτερον ὑψόθι λέκτρων 

ὤδο ὑμειέρην "Ἡφαιστος ἔχει προτέρην ᾿ 4φροδίτην’ 

325 

Δ .” , [ή ιά 

ἐκ δὲ δόμων ἐδίωκε Χάριν, ζηλήμονα νύμφην. 
3 ’ ; Γ «/ 
ἀρχαίην δὲ δάµαρτα παλίνδροµον εἰς γάμον ἕλκων, 

” Δ 3/ νά 3 , 

αυτός γρως τοξευεν, αγαινοµέγην .4φροδίτην, 
Ἓ ’ ζω ’ / . ἀλλὰ Ἆ ε) ἀ φαΐίσιῳ γενετῆρι φέρων χάριν. ἀλλὰ καὶ αὐτὴ 

ΖΊῆγα µέγαν παρέπεισε πύθων ἀδίδακτος ᾿4θήνη, 
ὣ ς “..” 

παρθεγικὴ δολόµητις, ὅπως ἤφαιστον ἀλύξη, 
’ / , , ς ΄ μνησαμέγη νόθα λέκτρα πεδοτρεφέων Ὑμεναίων, 

ων , ή 3/ 

µη προτέρου μετὰ πότµον Ἔρεχθέος ἄρσενι μαζῷ 
σα 3 κ. ὁ 1 ν , 

αλλον ἀεξήσειε γεώτερον υἱὸν ἀρούρης. 

240 ἔγφεο, καὶ Θρήΐσσαν ἵὼν ἐπὶ πέζαν ἐρίπνης, πι 

245 

ος ) υπ - . Ξ ; Π 

δέρκεο σὴν Κυθέρειαν ἐθήμονος ἔνδοθι «4ήμνου, 
, -ω / -- ν) δέρκεο, πῶς προπύλαια Πάφου, καὶ ἐδέθλια Κύπρου 

πα Β] , ο ζ 5 λα Ἶ) , ἄγῦεπιν ἐσιεφάγωσεν ἁμόστολος ἐσμὸς ᾿Ερώτων, 
’ 9 5 , Φυῤγλιάδων ὃ᾽ ἔπάκουε µελιζομέγην ᾿ 4φροδίτην, 

καὶ γεαρὴν φιλότητα παλινγόστων ὑμεναίων. 
5. α , ’ 5 ὃ ο, 4 1 
«ἄφες, ἐνοσφίσθης σέο Ἀύπριδος" ἀγδροφόνον γὰρ 
|. δὺς ο, λΔ “3 4{ Ἡ ὃ ηλ Δ αι. 

ο βραδὺς ωκυν -4ρηα παρέδραµε. µέλπε καὶ αὐτὸς 
ς ’ ’ ’ Πφαΐστῳ πυρόεντι συναπτοµένην ᾿4φροδίτην. 

------αασ σον, 

γ. ὅ5ο. Ἐοχτίαδεο Ρραα]ο αρΏ ας 8οχ{ρδῖῖ Ῥου ΔΡΏρΟΦΙΠΟΠΘΙΙ προτέ- 

ϱἨΥ φιλότητα. οἵ. τπον ν. 245. 

ν. 907. παιδοτρεφέων εᾱ. ϱν. επιειᾶ. Ταἷῖ, 
Υ. 545. προπύλεα εᾱ. αἷτ. 

γ. ὃχ4, βιβλιάδων εἰ. ϱὲ, εταθμᾶ, Εαἰξ. 



4ΠΙΠΟΝΥΣΙΑΚΙΩΝ Κθ. ΧΣΙΧ. αοῦ 

Σικελίης δ᾽ ἐπίῤηδι' παρισταµένους δὲ καμίνῳ 
΄ ο { τ 

ὤδο Λίσσεύ µοι Κύκλωπας ἀριστοπόνου δὲ καὶ αὐτοὺ 
3 ς ’ ρω .. 4 3) 

ἴδμονες Ηφαίστοιο, σοφῶν ζηλήμονες ἔργων, Αν 

σοὺ δύλον. ἐντυνέουσι, καὶ ἄρχαίῳ σέο δεσμῷ 
ς γ / ς Λ.. 3/ Δ ν Ψ ὁπλότερον τελέσουσιν ὁμοίῖον, ὄφρα καὶ αὐτός, 

ἄμφοτέρους δολίησιν ἀλυπτοπέδῃσι πιέζω», 
’ ο γὰ σω ο ὤ55δ δήσης φῶρα γάµοιο τεῷ ποινήτορι δεσμῷ, 

ὦ /. ν ” ΄ εἱλιπόδην Ἡφαιστον ἐπισφίγξας ᾿φροδίτη" 
ω { 7 

κἀὶ σὲ «Φεοὶ ναετῆρες ἐπαινήσουσιν Ὄλυμπου, 
Ἱ 

δέσµιον ἀγρεύσαντα τεῶν συλήτορα λέκτρων. 
ο» η ν ο ὃ λ λό Πρ / 
ἔχρεο, καὶ σὺ Ὑένοιο δολοπλόκος: ἔγρεο , νύμφης 

] / ΄ ω 4 σο 66ο ἁρπαμένης ἀλέγιδε. τί σοὺ κακἁ «4πριαδῆος : 
. ο, , πω ΕΙ) σιγἩ, ἐφ᾽ ἡμείων, Φαέθων μὴ μῦθον ἀκούση. 

Ἅω ; { Δ ο 6 ων 4.) ς φαµένη, πεπύτητο. καὶ αὐτίκα κῶμα τινάξας, 
Γ.. Ε) ; 3 / Γ 3 ου πρωῖον ἀρτιχάρακτον ὀπιπεύων φάᾶος 1οῦς, 

Φερμὸς Ίρης ἀνέπαλτο, Φόβον μαὶ «{εῖμον ἐγείρας, 
«. ,.- ΄ . “.. ο Δ ..- 

265 ζεῦξαι φοίνιον ἅρμα ταχύδρομον  οἳ δὲ τοκῆξ 
’ , κ Ὁ [4 ο » 

σπερχοµένῳ πείθοντοι παὺ ἄγκυλόδοντι χαλωῷ ο 

4εῖμος ἐριπτοίητος, ἐπισφίγξας γένυν ἵππου, 

δέσµιον αὐχένα δοῦλον ἐπεσφήκωσε λεπάδνῳ : 

ζεύγλην ὃ᾽ ἀμφὶς ἔδησεν: 4ρης ὃ) ἐπεβήσατο δίφρου: 

ὤ7ο καὶ Φόβος ἠνιόχευεν, ὄχον πατρῷον ἐλαύνων, 

γ. 540. Ἐοχί. ϱναγίάθ ο8δῖ παριστάµενοθο 
γ. ὤδο. καὶ αὐτοῦ οί. 

γ. 902. ἐγτύνουσι θά]. Ρχορίος 864µ6Η5 τελέσουσε πάπας αρίο, 
ν. 500. ᾿ἀφροδίτην εᾱ, ϱν. θιηθιιά. Εα]κ. 
γ. οὐ]. Ὀεοὸ  επαινήσουσιν θὰ. ϱτ. τοἰεῖα Ἰαουπᾶ; μὲν πάντεε 

φαρρ]είυι 1 εᾱ, αἲ. ϱ οομ]θοί. Ἐαῑκ, ααὶ ἴαπιει οἳ έρεο ξύμ.. 

πάντες ρτοροδυίῖ. Θοὰ ϱεοὶ ναετζρες ἐπαιν. ἱενίαραί Οαπϊ. 
γ. 902. πώμα τινάξας θά, επιθιή. Θοα]ϊσ. οἱ Ἠ]οάοπε, 
τ. 504, ἀγείρας οὐ. Ῥν. Ἀάθοιμα Εας, 
Ὑ. Ότο, πατρώον οἁττί, 



πο ΝΟΝΝΟΥ 4ΙΟΝΥΣΙ4ΚΙΩΝ Κθ. ΧΧΙΧ. 
{ ’ 

εἰς Πάφον ἐκ «ιῤανου πεφορηµέγος, ἓκ δὲ Κυθήρων 
9/ ! ’ 

ἄστατον ἔτραπεν ἅρμα Ἀεραστίδος εἲς γθόνα Κύπρου. 
/ .. 9 ον / ’ ο πολλάκε, πολλόκι «{Πανον ἐδέρκετο, καὶ πλέον ἄλλων 

ζηλήμων σκοπίαδε πυρίπγοον ἐσχαρεῶνα, 
7 3 ο ’ ρω 575 Νύτριν ἀνιχνεύων τροχαλῷ ἕηλήπονι ταρσῷ, 
’ ] 4 »ε / , εἰ µιν ἐεαθρήσειε παρ "Ἡφαίστοιο καμίγοις, 

ς 4 ς , Α.-3 ’ μ ε ων ) ὡς προς, ἱσταμένην, καὶ ἐδείδιε, µη οἵ ύπωπην 
᾽ ΄ / ΄ 

καπχὸς ἁμαλδύνειε µελαιωομέγης ᾿4φοοδίτης. 
Ἵ ο) ὰ Δ {} . 9 2 .λ 3/ ὃ { 

ἔδραμε καὶ μετὰ «{ῆμγνον ἐς οὐρατὸν, ὄφρα σιδήρῳ 

ὤδο γυμφιδίην µακάρεσσιν ἀναστήσειεν ἐγυώ, 
Ν δν ῃ ς. , ’ καὶ 4, καὶ Φαέῦοντι, καὶ ἨἩφαίστῳ, καὶ «4θήνη. 

τα. “πει ἕκτε Πυῦ. οὐ 1, ι 

Υ. 578. κάλλος ἀμαλὸ. Ῥ6ν εττοιθµι, αἱ νἰάρίας, ἀεάῖι Ηειπα. 

ΟΥΡΗ, Ρ. δοχ, εμη Ίοεμα, αμμᾶά ασει», αΏειγεί. 



ΝΟΝΝΟΎΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΠΟΛΙΤΟΥ 

ΔΑ ο ος ωδή ἄν «ων ἩΝ 

Λ, 



χο ιλδποναἩ Τ ὅτι. ο] 
Γ. 

.- [Ἀ ο ι ρ | ον --- ἆ Ά : Ν ἥ Ἰ |) 

το Ἐν δὲ τρυριοστῷ μετὰ νέρτερον οἶκον ὠνάγκ μα 
{κ ν κ. ο ῤκς 24Η α 

. Γπέκταφον Ερυμέδων δεδαϊγμένον 4ϊδι δα. { 
δν λ : λα | : ὁ ε μας ' ἡς 
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ΝΟΝ ΝΟΥ 

ΙποΝΟΣΤΑΙΚΙρ Ν 
Δ. 

Ὡ εν λ ε Γ. 3 Ε) 4 3, 1) 
ς Ὁ μὲν ἑπτάζωνον ἓς οὐρανὸν ἔδραμεν ᾿ 4ρης, 

, / 3 ς Π μ [4 

ζηλήμων, βαρύμηνις. ἐς ὑσμίνην δὲ χορεύων, 
΄ ή ’ 2, σο 

«αρσηεις «4ιόγυσος ἐπέχραεν αἴθοπι λαῷ, 
ρω Δ κ 4 Δ 3. ; οο 

πῇ μὲν ἐνὺ πρωτοισι ὣορων ἐνοσίγῶονι παλμῷ, 
ου λ η / ϕ ρω Δ / πἩ δὲ µέσος προμάχοισιν: ἀποντιστῆρι δὲ ύρσῳ 

’ / Ψ / .. σωο 

κυαγέης ἤμησε Φδαλύσια δηϊοτῆτος, 
΄ 2/ ρω 

καὶ Σατύρους Δάρσυγεν ἐς 4ρεα «{ηριαδῇῆος. 

δυοµενέος δὲ φάλαγγος ἐμαίνετο φῦλα δαῖΐζων, 
3 / Αν 

ὡς ἴδε Ῥάκχος ' ἄρηα, λελοιπότα φύλοπιν ᾿Γνδὼν" 
δ/ .’ ΄ ου 

ἄλλῳ ὃ᾽ ἄλλος ἔριζε. κορυμβοφόρου δὲ κυδοιμοῦ 
/ ΄ 

δεξιτερὸν στόμα λάβρον ἐπιτρέψας «{4ιονύσῳ, 

λαιὸν ᾿ 4ρισταῖος κέρας ἔτρεχε δηϊοτητος. 
Π [ή ΄ .] 

Καὶ Βρομµίου «δεράποντας ὀπιπεύων ἔτι ΛΤοῤῥεύς 
, , 3 

µαρναμένους πετάλοισι καὶ ἀνθεμόεντι βελέμνῳ, 

ἄφρονι «4ηριάδη πολυθαμβέα ῥήξατο φωνήν 

γ. 4. 5, πῆ οἆ. Ρε. 

γ. 1Ο. ἄλλος ἄιζε οὐ. ἸἈοβίταπι 1π 0οἆ. Ὀτευ]ον!! Ἰοσῖ, Οα- 
τας φετίρδεταί Ταἰκοπρωχδίο, Ὕαὶ ἵ 6ο οταῖ, αϊ ἄὖὗσε τερο- 

ηθτεῖ. 

ν. 13. Βηδρεοίατῃ ἔτρεχε. .,Ε, ἔστρεφε. Βλοάσπα, 
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ΝΟΝΝΟΑΧΥ 

« Γς , 1 { 

«4ηριάδη, τί τὸ θάμβος; ἐμοὶ πίπτουσι µαχηταί, 
; ἳ ; ον 3 

βαλλόμετοι Φ ύροοισι καὶ οὐτιδαγοῖσι πετήλοις. 

ὑπλοφόρους ὃ᾽ ὀλέκουσιν ἀνάσπιδες. ἀκλινέες δὲ 

}ασσαρίδες, πελέκεσσι καὶ ἀμφιπλῆγι µαχαίρη 
, . / , 5 

τυπτόµεναι, µίμνουσιν ἀγούτατοι. εἰ θέμις εἰπεῖν, 
. οσο -- ’ / 

καὶ σὺ, λιπὼν, σκηπτοῦχε, τεὴν χαλκήλατον αἰχμήν, 
3, ; ., / ε/{ ΄ . 

οἴνοπα Θύρσον ὄειρε µιαιφόνον, Όττι σιδήρου 
’ λ ρω . / ; -- 

δυοµενέες πολὺ μᾶλλον ἀριστεύουσι κορύμβοις. 
3; ω 3/ το. ; 3 Α . 

οὗ ποτε τοῖον ὅπωπα µόθου τύπον": οὐτιδανοὺ δὲ 
ο , ’ { Φύρσοι ἄκοντιστῆρες ἀρείογές εἶσιν ἄκόντωγ. 

: Ἀ , ’ 1 

δὸς καὶ ἐμοὺ κλονέειν χλοερὸν βέλος" ἡμέτεροι γὰρ 
/ .. 

ἁπτολέμου νάρθηκος ἐγικήῦησαν ὀἑστοί. 
/ ’ ε/{ 

δός µου ξανθὰ πέδιλα φορηήµεναν, Όττι καὶ αὐταὺ 
-- { 

ἀθῥαγέες κγημῖδες ὑπεκλίνοντο κοῦόρνοις. : 
’ 3 ’ Π ιά 5 ω 

τί πλέον, εἶ χάλκειον ἔχω σώκος, εὖτε γυγαῖκες 
ο 3 [ή 3 ΄ Ε) δὲ - 

μᾶλλον ἄριστείουσιν ἄτευχέες, ἓν δὲ κυδοιμοῖς 
: 3 ΄ 

πύμβαλα δινεύουσι, καὶ ὀκλάζουσι µαχηταί, 
[ή ’ 3, ΄ [ή 

καὺ στεφάνοις τρυφάλεια, καὺ εἴκανδε γεβρίδι Φωρηξ; 
/ / / 

πολλάκι ὃ᾽ ἀντικέλευθος ἀνουτήητου «4ιογύσου, 

ὠϊσάμην ἄῤῥηκτον ἄιασχίσσαι κεγεῶνα, 
, 1) ο ἀ ς μ, , 

πέµπων εὔσκοπα δοῦρα, καὶ ὡς ἔψανε «4υαίου, 
Ἄς. 1 2/ 9 { | 4, ον 
ὀξυβελῆς ἄγναμπτος ἑκαμπτετο χαλκὺς ἄκόντωγ. 

ο ως φαμένου, µείδήσεν ἄγαξ Φρασύς": ἀμφὺ δὲ γαμβρῷ 

ν. 18. ὁπλοτέρους εὔί, νἰο]αῖα ορροδΙΙομθ. Ἐμπειάαγεταϊ ]α 
Ἠ]οάοπι. 

ν. 20. ἀνούτατοι, οὐ Θέαις ειπεῖν. καὶ σ. αὐτιῖ. 

γ. 26. ἠμετέρου εα1ῖ. |Ν. 5εΠ. οὔξεενα ταγἱοΓθια Ἡδιπι Υθγβῖ 

νικάσθαι ουπα βειῖτ. 64. Ῥεκ]. Αποοάοία βατ. Ἔ. Τ. ρ. ὅδ. Ἰ. 

19. 88. | 

Ὅ ον. 55. μαχητὰς εᾱ, ϱν. οπιομᾶ. Εαῑῑς, 
γ. ὅδ. ἀνασχίσαι εὐΙ1. 

ν. Όθ, ἄσχοπα δοῦρα αὐί, λαο. 
4 



4Ι0ΟΝΥΣΙΑ4ΚΗΜΣΝ 4. ΧΧΧ. 111 

ν λ 9) , /λ Γ ; ας ὄμματα λοξά τίταιγε, χόλου πήρυχι» σιωπῇ 
[4 [ή 

4ο καί οὗ ἀπειλήτειραν ἀπεῤῥοίῤδησεν ἑωὴν" 
Π [ή 

Τί τροµέεις «{ιόνυσον ἀτευχέα, νῆπιε Ἰοῤῥεὺ : 
, ΄ / ἡδὺς ὁ δειµαίνων Σατύρων παίζουσαν ᾿Ενυω. 

; - .ξ 

Ὥρς φάµενος, Φάρσυνεν ἀταρβέϊῖ γαμβρὸν ἀπειλῇ. 
η , / / Ρ] ’ 6 αψ 

καὺ Ἡρομίου προµάχοισν πέλωρ ἐκορύσσετο {οῤῥεύς 
/ οω / 

: 45 οὕτασε ὃ᾽ Ἐὐρυμέδοντα, μέσον ῥουῤβῶνα χαράξας 

ἐγχεῖ φουνήεντι' διαΐσσουσα δὲ μηροῦ, 
, Γ / ’ ΑΝ σα , 

πιαλέην τάµε σόρχα Άιπόχοσα Ουιὰς ἀκωκή 
/ νι ας. ἃ , , πα 

γούνατι ὃ᾽ ὀκλάζοντι χαμαὺ πέσε. γαλκοχίτων δὲ 
}/ .) ) Π ’ ΄ 

ἄλκων οὐκ ἀμέλησε κασιγνήτοιο πεσὀντος" 
’ [ή ” η} ’ 

δο ἀλλὰ βιαζοµέτῳ πρόµος ἠλυῦεν, ἔγχος ἀείρων 
1) , - ΄ ε/ 3 οφ, [ή 

καὶ σάκος εὐδίνητον' ὅλον ὃ᾽ ἐκάλυπτε µαχητήν, 
” ΄ ’ ’ 3 / 3 Ωω’ Δ 

ἀσπίδι πιυογώσας δέµας ἀνέρος" ἄντιβίοις δὲ 

σείων ἔνθα καὶ ἔνθα παλινδίνητον ἀκωκήν, 
ο Δ ”/ σ , , 

γιωτῷ Ίνωτος ἄμυνε' καὶ οὐταμέγῳ περιῤαίνων, 

ὃν] 9] 
- ἃ : ’ . λ ’ ή ’ λ ρω οἵἷα περὶ σκύμχοισι λέων, ῥρυχήσατο λαιμῷ, 
΄ .. / Σ / ΄ 

χείλεῦ λυσσώωντι χέων Κορυῤαντίδα φωνήν. 
σα / ”/ ο 

καί µιν ὀπιπεύων, πυκλούμενον ἴδμονι ταρσῷ 

γνωτοῦ κεκλιµέγοιο προασπιστῆρα ἸΚαβείρου, 

ἰσοφυὴς Τύφωνι, πέλωρ βαμχεύετο Ηοῤῥεύς, 
υ 

νν Ν / σ/ ά 

6ο }νωτοῖς διγθαδίοις κεκορυῦμένος, ὄφρα κε µήτηρ 
’ [ή / ’ 

δίζυγα δακρύσειεν ὀλωλότα τέκνα Καβειρώ, 
5 , 2 / ει 3 ) { εἲς µίαν Ηριγένειαν ἑγὶ τμηθέντα σιδήρῳ. 

/ ’ 3 ’ τ 9. ρω 3 ’ - 

καί νὺ κεν ἀμφατέρους ἰσοελκέ: δῶπεν ὀλέθρῳ" δν 
’ τ ΄ 

ἀλλὰ διὰ στοµάτων βεβιημένον ἀσθμα τιταίνων, 

ουν Ηλ” ”--- 

ν. 47. τάµνε σάρχα οᾱ. Ῥν. οιπθιά. ἵ ο. αἷι. 
ν. 56. Λυθοώεντι ει. ϱε. Λυσσηεντι οἳ. αἰὲ. 

Υ. 68. Ἠϊο εχει γα]σο Ἱδρβίμν Ρροβε ΥΘΙΦΙΙΑ 6ο, Ῥεντραϊο 

οτάψια, 4πθια τοβτ Όσα, 

γ. 61, τέκνα Καβείρου εἀ(τῖ, ειασπά. Όσα, 
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ΝΟΝΝΟΥ 

Γ 3 ’ ... 4ήμνιον Ἐὐρυμέδων γενέτην ἐκαλέσσατο φωγῇ" 
5 ’ 9 ΄ / , 
2 πάτερ, ἐργοπόνοιο πυρίπγοε κυίρανε τέχνης, 

[ά Π ’ ιά ς ιά 

δός µοι ὀφειλομένην προτέρην χάριν, ὁππύτε μούνη 
, , αρ ς ; 

Σικελίην τρικάρηνον ἁλοιᾶς ἥρπασε «πω, 
τω { / δῶρα καλυπτοµένης ὀπτῆρια Περσεφοχείης, 

; ’ 3 ιά 

ἑσπερίους ὃ᾽ ἀνέκοψε τεοὺς φυσήτορας ἀσκούς, 
) λ ” / - { 

μαὺ πλατὺν ἐσγαρεῶνα, καὶ ἅρπαγα σεῖο πυράγρην' 
5 ’ 3 ΄ / ρω ἄλλά µιν ἐπτοίησα, προασπίζων γενετῖῆρος, 

ες / / 3 ’ 

ἄκμονος ὑμετέροιο βοηθόος" ἐξ ἐμέθεν δὲ 
ο σω δω / ΄ [ή 

σῷ Σικελῷ σπινῶῖῆρυ µέλας Φερμαίγεται ἆηρ. 
-Σ.. ’ ” Δ 2/ 1/ Ἡ πε ; 

ῥύεὸ µου σέο παῖδα, τὸν ἄγριος οὐτασε Τοῄῥευς. 
ή ὰ 3 ν ην Γ { 

Ἐϊπε. καὺ οὐρανυῦεν πυρύεις Ἡφαιστος ὀρούσας, 
ιά Ἀ Δ λ - 

σύγγονον ἀμφελέλιξε πολυσχιδὲς ἀλλήμενον πῦρ, 
; ’ ’ ’ Ε) 1 λ ἀ 

δωεύων παλάμη πυρὀεν βέλος: ἀμφὺ δὲ δειρην 
ώς / 3 / ς} / 1 δη 1. Ἰῆοῤῥέος αὐτοέλικτος ἑλίσσετο πυρσὺς ἐχέφρων, 

δψ. 4 , «/{ ”, ἕ αὐχένι µιτρωσας πυριυθαλπέος ὅρμον ἀνάγκης, 
5 ’ / Δ λ Π 3 οω 

εἰλυφόων " πυρὀεν δὲ μετὰ στέφος ὄγφερεῶνος, 
μ 3 Ε] [4 Δ εν Ωω / πο 

ταρσὸν ἐς ἐσχατόωντα Φορών ἐπιῤήτορι παλμῶῷν 
Ε) η / , / η 4 
ἀμφὺ πύὀδα προμάχοιο πυρίπλοκον ἔπλεκε σειρήν, 

σείων ἐν δαπέδῳ σταθερὸν σέλας ἄλματι πεζῷ ̓  
’ ή ΄ 

Φερμάνθη δὲ κάρηνον, ἀναπτομένης τρυφαλείης. 
, ΄ 3 Λ 4 να 

καί νύ κεν ἐπρήνιμτο, τυπεὶς φλογόεντι ῥελέμνῳ, 
ἀ ’ ᾽ π/ ς ; 

εἴ μὴ «ποιάδαο πατὴρ Ίμυνεν, Ίδάσπης 
τ 1 ς / ’ ς ΄ ’ ἧστο γὰρ, ὑσμίνην δεδοκηµένος υψοῦι πέτρης, 

οφυῆς, νόθον εἴδος ἔχων, ῥοοτοειδέὲ μορφῇ ταυροφνης, εἶδος ἔχων, ῥροτ μορφῇ. 
/{ ιά ω Ε) ’ ε! - 

ὃς µιν ἀνεζώγρησε, χέων ἀντίπνουν ὕδωρ, 

ν. 68. ἁλώίος εαῑττ, 
ν. 81. εἰλσοφύων οᾱ. Ῥτ. επιεπᾶ. Γαλς, 
ν. 85. Ίε ἐσχατόεντα πιθοθοδατίαπα ρηΐο, (α]Ηπιαςμί 

αποϊοχῖταδ., ααϊ ἐσχατόωντος Ἠαβεί Ἠ. ἵπ Ὠε]. 174. 

γ. ὃδ. Θαδρεοία Ὀτεγίίάδι 

΄ 

{αςῖε 



ΑΙΟΝΥΣΙΑΚΩΝ 4. ΧΧΧ. αι 
ῃ Ν 2” ] / - ν 

φύχων Ψερμὸν ἄημα πυριβλήτοιο προζωπου; 
/ , 

λύματα τεφρἠεντα διασµήχων τρυφαλείης. 

ΛΊοθύέα ὃ᾽ ἁμπάξας, ζοφερῇ χλαίνωσεν ὀμίχλη, 

πορφυθέη νεφέλη πεκαλυμµένα γυῖα καλύψας, 
’ 3 / { δ. / 

96 µή µιν ἀποκτείγειε σελασφὀρος “ἄμφιγυγπεις, 
, » / / ς { ω. 

«Ίήημχιον αἰθυσσων Φανατηφορον ἄπιόομενον πῦρ, 
λ ’ / / 16 εγν / 

μὴ, προτέρου φύιμένοιο, γέρων φιλότεκνος ᾿Υδάσπης 
. ./ κά ) 

]αμβυὸν ἴδῃ πάλιν ἄλλον ὀλωλοια «{ηριαδῆος, 
:.-ω / { / μηδὲ µόρον Μούύῆος ἅμα κλαύσειεν Ορόντη. 

ιά ε/- «/ , 

100 1Πυρσοφόρος ὃ᾽ "Εφαιστος Όλους ἐδίωκε µαχητάς! 
ε ΐ - ῃ οὃ / ας 9: δ᾽ ο 
ἱσταμένους περὺ παῖδα νεούτατον" ὑψόθι δ᾽ ὤμου 

υἱὸν ἐλαφρίζων, ἐπερείσατο γείτογυ φηγῷ, 
[ά .) / ἡ θα / 

φόσφιν ἄπο φλοίσβοιο, καὶ ἐζώγρησε πεσύντα, 
ϕ η ο. ’ / ’ 

οὐταμένῳ ῥουῤῶνι φερέςβια φάρμακα πάσσωγν. 
3 νὰ { / / ὰ 

106 Οὐδὲ µόθου προτέροιο Λελασμένος ἔπλετο Ηο/ρεύς 
ας) αλ 3 ) / . Ἶ / 2 ; 

ἀλλὰ πάλιν κεκόρυστο, φυγὼν πυρὀεσσαν Ἔνυω, 
1 , 3 ’ η 4 / 3 , 

καὺ πρὀμον ἀστράπτοντα, καὶ αἰθαλύεσσαν ἀκωκήν, 
, ν , 

καὶ Φλόγιον Στοοφίοιο πολύστροφον υἷα πιχήσας, 

ἔκτανεν, ὀρχηστῆ:α φιλοσκάρύµου «4ιογύ (τανεν, ὀρχηστῆ(α φιλοσκάρθµου «4ιονύσου, 
ς/ 3» , 3 3 ” ΄ 

110 ὅστις ἀδακρύτοιο παρ᾽ εἰλαπίνησι «4υαίου 

ἀντιτύπων ἐλέλιζε πολύτροπα δάκτυλα χειρῶν, 
Δ / / ο Ψ. . { 

καὶ ϱάγατον Φαέῦοντος ἐχέφοονι γειρὺ τινάσσωγ; 
{ / γεν { ; 

δαιτυµόγας ποίησεν ἄηθεα δάκρυα λείβειν, 

- η 

γ. 91. θερμὸν ἅλμα εᾱ. Ῥτγ. επιομά, αι. 

π.δ. ζοφερὴν χλ. ὀμίχλην οϊπ. οἳ, Ἐ. 1ἲ, 
Υ. 04. κεκαλυμµµένα οοιναρίαπα, », Ῥοϊροπάστα νλάοίτς κεκαμώ-- 

μένα." Ἠσιπι. ι 

γ. 90, Ὀρόντης εἀ1ιι. Θεᾷ Ῥοτιήί εἴίαπι Ὀρόντου βοι1ῃεγο, 

γ. 112. Εῑδί {οτίβθεο χειρὶ διδάσκων ἴεπταχὶ ροςδδεῖ, τεἠησασι- 
ἆσπι ἴαπιοιμ ΝΟΜΠΟ τινάσσω», “ 

7ο, 41. Ἡ 



τιά ΝΟΝΝ οσα ιν 

φευδαλέου. Φαέθοντος ἐπικλαίοντας ὀλέθρῳ" 
-- ε / 3 { Δ 3 { - ς 

115 μαὶ νέον αἰθαλόεντα καὶ αὐτοκύλιστον ὑφαίνωμν 
, ’ ’ Ε) { 

φευδαλέον πὀρε πένθος οπενδητῳ 4ιονύσῳ. 
οσο λ / Ψ σα 

τοῦτον ἰδὼν σκαίροντα δορυσσόος ἔγνεπε Ἰήούῥεύς 

᾽Μλλοῖος χορὺς οὗτος, ὃν ἔπλεκες ἄγχι τραπέξης᾽ 
-. Π π ω , 

ὀρχηΘμὸν γελόωντα παρὰ κρητῆφι τιταίνων, 
3 Ν / / Ν ω ς , 

190 ὀργηθμὸν στονόεντά πὀθεν μετὰ δηρι’ ὑφαίνεις; 

εἰ δὲ καὶ οἴστρος ἔχει σε χοροστασίης «4ιογύσου, 
κ. / 4 κ. 

”4ῑδι µυστιτόλευε;, καὶ ου γύψοιο χατίζεις, 

αὐιοβαφῆ μεθέπων πεπογιµένα κύκλα προσώπου" 
Ὃ ο σον [ [ Γ 
ἣν ἐθέλῃς δὲ, χόρευε φιλοῦρήνῳ παρὰ «4ήθη, 

, 3 .) / ε) ΛΑ 4 / οσο 

1905 Περσεφόνη ὃ ἀγέλαστος ἀγαλλέσθω σέο κολπῇ. 
/ / ε) , τσ », 

Ἔγνεπε κυδιύων. καὶ επέδραµεν ἴσος ἀέλλη, 
Α Δ 3 [ή ; . ΄ 

Σεγληνοὺς δ᾽ ἐφόβησεν: ἁμαιμακέτῳ δὲ µαχαίρη 
, « ΄ Π ες’ 

Τέκταφος ὡμάρτησε σακέοπαλος, ὃν ποτε δήσας, 
/ η) 1 ο] - ’ 

4πριάδης ἔπρυψεν ἔσω γλαφυροῖο ῥερέθρου. 
ο ος ος / τ λ , . ἃ ο ας 

150 οὐδὲ φυγεῖν µόρον εὗρε τὸ δεύτερον: ἓν γὰρ ἀνάγκη 
ῃ , / 4 ο ον σα ών 9 μ 2 ϱ 

τίς δύναταί ποτε πὐτμον ἄπ᾿ ἀνέρος ἐχθρὸν ἐρύκειν, 
/ 39 , νν Ἡ 

νηλὴς πανδαµάτειρα ὃανεῖν ὅτε Μοῖρα κελεύει ; 
να ι η τ΄ ν 41 ο [ή 

οὗ γὰρ Τέκταφυν εὗὖρε δόλος ὦγήνκοντα σαώσαν, 
[ή / . λ ο, «ς ΄ 

ὃς τότε λυσσώων στρατιὴν ἐδίωξε «4ναίου, 
3 4 [4 Α , - πὃ 

Ἰῶ5 εὐκεράων Σατύρων φιλοπαίγμογα γυῖα δαίζων. 
π-------τ-------------------- 

ν. α11ά. ἐπικλάγοντος ὀλέθρῳ ο. Ῥν. ἐπικλάγγοντος ϱᾱ. αἷί. οκ 

ἐπ[οΙο οομ]θοῖ. Εαῑκ. Ἐπικλαίοντας Ίαπι ἨΠοάοιι. γοἰαῖς, 5οἆ 

φοεἱροίί Ῥο6υ γοτοΠα΄ ἐπιλαίοντας. 
ν. 1ιῦ. πενθαλέον. Εαπεμάανιϊ Π]ούοσπη. 

ν. 117. Ώοροραί ρτορεῖο σπαίροντα. 5εὀ ο{. 564. 

ν. 127. «Σιληνοὺς οὐΗῖ. 

ν. 120. οὐ δὲ Τέκταφον οἆ. ϱῖ. 9εᾷ οὐ γὰρ Ἰ'. Οοάΐσεπι α-- | 

Ῥετο α[πνπιαι Γαἰῑκ. | 

ν. 125. γυῖα δορίζων εα τα. ΘΙπΗ]ϊ ΘΙΥΟΥΟ ν. 1ο. ἄῑζε οἱ ἔριζε 
«ομαδα. 96 πθπο ἀἱερμσι]δεει Θερίζων; γυῖα απαἴθπι, 10Ι 

φῖλα., ἀῑκίι, αμάςας, ραίο, αἆ μδαλαμίθς. δαῖζων Ίαμι Βλοάσιπι. 

| 

| 



140 

140 

150 
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ΙΑΙΟΝΥΣΙάΚΩΝ -ᾱ. ΧΧΧ. α1ὅ 
ο, ' ἵ 

ον Ἱ , ο 

ἐγρεμόδου ὃ᾽ ἤμησε Πυλανέος ἀνθερεῶνα" 
2 , Δ ’ 3 ... { , 

Ονθυρίου δὲ µέτωπον ἀφειδέῖ τύψε µαχαίρη, 
[ή / 

καὶ Πύθον εὐρύσιερνον ἀπηλοίησε σιδήρῳ. 
, /{ 3/ ς/ 3 / / ” 

καί νὑ κεν ἄλλον Όμιλον ἐπασσυτέρων κτάνε Πάκχων: 

ἀλλά µιν Εὐρυμέδων ταχὺς ἔδρακε, καί οἱ ὑπέστη, 
2 ν ρ , / 

δίστοµον ἀντιβίην Ἰκορυῤαντίδα χειρὶ τινάσσωγ. 
-] 1/ 3 , 4 ; 

ἔθλασε ὃ᾽ ἄκρα μέτωπα διχαζοµένου δὲ καρήνου 
3/ 9. ο ς 1 , ο ῃ ά ὃς, ὐλὸ 2/ | ὄρθιος αἱμαλέης ἀνεκήκιεν αὐλὺς ἐέρσης. 

3 { ” δες, , 
καὶ πρόµος εἰ γθόνα πῖπιε' περιῤῥαίνων δὲ κονίην͵ 

ἡμιθανῆς κεκύλιστο" πεδοσκαφέος δὲ µελάῦρου 
εὶ , 4 ήν στρ) , / ’ 
ἀρχαίην κακύτητα, καὺ ὁπλοτέρης λίνα Μοίρης. 

ἔστενε, καὶ δολίου µεμνηµένος εἰνέτι φίλτρου 

πιιδὸς ἀλεξικάκου, κινυρῇ βρυχήσατο φωνῇ, 

τοῦ δὲ κινυρο:ένοιο κατέρρεε δάκρυα μύθῳ" 

Ἰ{ῆτερ ἐμὴ καὶ µαῖα, δολοπλόκε δύεγαµε κούρη, 
΄ 9 5 1 3 ϱ] ὼ , 

τίπτε µου οὐ σχεδὸν ηλθες, ὃτ ἐγγύδεν ηλῦον ὀλέβρου; 
ο [ή .) ’ { 1/ 

φὈν πὀθεν οὐ χραΐίσµησας ἐμοὶ πάλιν, ἄτρ'με κούρη; 

π] σέο φίλτρον ἔβη φυσίζοον; ᾖ ῥα φυλάσσεις : ἡ 3 9θ 
ο» / ον.» 

πιστὰ τεῷ ζωώοντι καὶ οὗ Φνήσκοντι τοκῆί; 
; ς κ). η Γ΄. 

εἰ δόλος ἐξ ᾿ 4ΐδαο δυνήσεται ἄνδρα πομίζειν, 
/ { { / , / ες. 

δίζεὀ µου δὐλον ἄλλον ἀρείονα" δίδεο. βουλὴν 

γ. 108. Νο Πίθον οοπ]οῖαδ, γάρ ΧΧ. 127. 88. 

ν. 141. ἸἈθδιίο, ἂπ Κορυβαντίδα φαρβιαπίίνα ἆα αποάαιη ἴο]ο 
βοοθροιῖ, δἱο {οχίαβδς αγτεβέ}) οιιΠΙ χειρὶ Ἠιπσευς. Ὀθὰ Ῥτοβαβί- 

Ίμς οι, Ἰαίοτο ἵπ ἀντιβίην διρριαπάνιπας απ δίστοµον αξένην 

Πορ. Ἀθφιο γετο ποερΗσεπάσια, Ἀορυβαντίδα. αιιάς 84Ι{ΕΙ 

Ῥτορτία, Ἠίο ἀῑοί, αρί ἆάᾳ Εαχγιιεάοπῖτε ΟαΡίτο 8ογπιο θδῖ. Ἰπία 

ν. 181. 185. ἆορ θἳ µάχαιρα νοςαϊΕσ. 

ν. 105. πῆ οἳ πιοκ ρα εᾱ, Ῥε, 4ποχι Ρροβίοχ]ις πιαμδίξ τμ 

οἆ. αἰι. 

γ. 1δ4, καὶ ἁμῖο οὐ εκοἰάἰτ 1 ο, αἷι. 

Η 3 



16ο 

170 

175 

“ . ; λ ον, τὰ 

μερδαλέην «ανάτοιο, μετὰ γΘονίους κενεῶνας 
/ / 3 πδ , 3 ΄. 

ὄφρα πύλας- 4ἴδαο καὶ ἓν πολέμοισιν ἄλυξω, 
- , / - ώ [ή ’ 

εἰ πέλε γὸστιµος οἴμος ἀγοστήτοιο βερέθρου- 
”ω α/ / ςι 1 ας. 9 ΄ Τοῦον ἔπος µόγις εἶπε, καὶ οὐκέτι πείθετο φωνη. 

ς ; / ς ΄ ; 

καὶ γεγέτην ὀρόωσα γεούτατον υψοῦι πυργου, 
{ Π / { 

οἰκτρὴ ποικιλὀδακρυς ἀγέῤλυε πεγθαάδα φωνἠν 
ἃ ῃ ” - 

᾿Περίη: σκολιὴν δὲ κόµην Ίσχυνε κονίῃ, 
{ .... / ”ο 

στήθεα γυµνώσασα, δαϊζομένοιο χιτῶνος, 

καὶ κεφαλὴν ἤρασσεν" ἀγηκέστῳ δὲ τοκῇ, 
Ξς 3 οσο { 3 ..- ’ οἰάπερ εἰκαίοντι, τόσην ἐφθέγξατο φωνήν᾿ 

ελ / , / / 4 Υἱὲ πάτερ βαρύποτμε γαλακτοφόρου σέο κουρης, 

σήμερον ἀπιεύστοις ἐπὶ χείλεσι σεῖο Φανόντος 
- η) / 3 πα! ’ αι αρ [ή 

ποῖον ἔχω γλάγος ἄλλο φερέςεβιον, ᾧ ἔπι, δειλή, 
, ; ώ λ 

φυχἠν ὑμετέρην παλιγάγρετον εἲς σὲ κοµίσσω; 
νι .) { Ε) 5] { 

ποῖον ἔχω πάλιν ἄλλον ἀρηγόνα μαξὸν ὀρέξαι ; 
3” - σω / . [ή 

αἴθε καὶ ᾿ 4ἰδυνῆα δυνήσοµαι ἤπεροπευειν / 
ι ’ εν ΄ ./ λ λ / Ε) 1 ”/ 

σοὶ, πάτερ, ἓν γέρας ἆλλο φυλάσσεται" οὗ γὰρ ἐάσω 

μοῦνον ἐνὶ φΏιμένοις σε" σὺ δὲ κταµένης σέο πούρης 
/ Π ων λ , ΄ ο. 

δέξο καὶ αὐχένος αἷμα μετὰ προτέρου γάλα μαζοῦ. 

ἔλθετε, «{ηριάδαο φυλάκτορες' ἄντὶ δ᾽ ἐκείνου 

ν. 108. πτολέμοισιν οὐλῖ. Λά ναι. 56/. Ὀσα]ίσον, ἆαθθδθ «τιαρ- 
ὅαπι, αἀποίανεται. Νοι Ρογςιαβοί. 

γ. 16Ο. φωνή εί. απο Ἱπεοι οπιοάανίε Όσ. 

Υ. 100. γερίῃ σκολιῃ δὲ οὐ. φερύῃ νἰάείας ορια ἠπγοπίδεἙ 

Ῥοα]ΐσει, πολι δὲ οοιτίρεηδ. Ώε ποδίτα Ἰεειίοιε γάρ αἆ ΧΧΝΙ. 
108. Εδι ποπιαι Ρτορείαπι Π]οο Τεοείαρ]ῖ» οἱ. πιο ν. 184. 

ν. 171. ὀρέξω οὐλι. [Ε]οο δειναῖο, αι {. δοτίῃειε ππα]ίε 

ποῖον ἐγὼ πάλιν. 

γ. 172, ἄδων[α οᾶἵτι, 

ν. 172. εάσσω ε[ιῖ. 
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’ λ κ ου 
δείξατέ μοι μυχὸν ἄλλον ἔσω γθονὸς, ἦχι μολοῦσα, 

κῳ κ. ο να ου ὁλ. / λε φεκρὀν ἐμὸν γεγετῆρα πάλιν ζωοντα τελέσσω. 
3 ὦ .. 1/ , οὐκ ᾿ ΐδης φυλάκεσσιν ὁμοίῖος, ὄφθα τελέσσω 

15ο λυσίπογον δόλον ἄλλον ἀὀσσητῆρα τοκῇῆος. 
2/ 5 3 . / 1/ ὃ οφ ὃν 

ἤΌελον ἄορ ἐκεῖνο µιαιφόχον', ὄφρα δαμείην, 
ὼ / / 

πατροφόνω βαρύθυμος ὀλισῷήσασα σιδήρῳ. 

οὗτος, ὃς ἡμετέρου κεφαλήν ἔτμηξε τοκῇος, 

ατεῖνε καὶ Περίην μετὰ Ἰέκταφο» , ὄφρα τις εἰπη" 
88 λ ΄ Ανν ῖδ ω / ἕε « δν νὰ 

1 και 7εγἑτην αι παιθα μι] πρηγνιςΣ µαχοιφ]» 
2/Ην , [ή 3 3 τε. ΄- ώ 

Έννεπε δακρυχέουσα. πὀνος ὃ᾽ ἠέξετο µείκων 
ο) ς 3 , καὶ διδύµαις στρατι]σιν ἐπερῥίπιζεν ἐνυω 

κ κ Ἄέ κ ο ὰε Δε 

ς ΄3 2/ ας Ταιναρίδη ὃδ᾽ ἔκτεινε 4ασύλλιον ἄορι ἸΜοῤδευς, 
, / 5) ώς, / 

µη ποτε δυςµενέεσσιν ἀποθῥίψαντα βοείην, 

ν. 177. ζχι µολοῖσα εἰ. Ῥτ. 

ν. 1984, ατεῖνε καὶ ἸΜερύην ο. ϱν. πτεῖϊνέ γυ καὶ ερ. εἳ. αί. 
ο οομ]θοξ. Εαὶκ. αι] οἱ κτείνοι καὶ 1. δαφρἱοαξαϊαν.  9οἆ Ί{ερο1 

]ορίη, «Μορυύῃ θναὶ ΤΥΙ 5οτου, ο[. ΧΧΝ. 492, 55. Νοδίι 
ΊΟΜΙΕΗ νίᾷθ ραπίο απῖο ν. 102. οἱ, ΧΧΥΙ. 1086. Φοϊρίαμι Γου- 

ἴω9δο ᾿{ερίη, αμάᾳ οοτχαρίίο α]οτίος οσα. 

ν. 185. Έουί. ρναεδίιατεί μία πρήνιξε µάχαιρα. 

Υ. 187. (ἶνοα απο γθιδυπι Ῥίανα γἰάσητα ρου1δδο. Τεπιάπα 

ΤΣΗ. ϱδῖ, α)1] ἀῑοί ἆς πιο-ῖο Ἐονίον, Γεοϊαρ]ή βίας, ροςί ν. 

1δ0.. ααὶ ροδῖ Φακρυχέουσα. Ποαϊπᾶο, δἱ ναι Ίου μαίδεαι [αοίπιας, 

ἀοθθί ποππαιἶνις αἆ ἐπερῤίπιζεν, τι γεια δα] απῖ 8ο αθης 

ααϊ απἴεοθάεις εκοἰ(!δεο νἰάραιαν. Οοπίδετο επίπι ἐπερῥοίζη-. 

σεν ὄνυώ νεὶ Ἔρις ῥίπιζεν ἐνυώ», υἲ Γ6υς 1Οἱ15 ΥΟΣΣΙ5, καὶ διδύ-- 

µαις ατρατιῆσιν Ἶρις ξύνωσεν Ἐγνώ, Ἰαροιυν ἆὺ. Ἡ. ν. άν. 
ΝΘΥΘΟΣ, αἱ Πίο 5α[ποῖαί. 

ν. 1985. Τενναρίδηε εὄ πι. Θοά Μοῤῥεὺς οδι 4{ιδνασίδηςε, ΧΧΝΙ. 
72. 85. οί, 15. ϱῦ, 6ἱἳ νγίάο Οοµμιθί, 8) Ἰοσοίοπονι τεςορίαα 
Ριοβαβο, 



. | ΝΟΝΝΟΤΥ. 

. ' ῃ ώ [ή 
199 ἄντιβίοις ἀτίνακτον, «4μυκλαῖον πολιήτην, 

ω, Ξ ω -ν 3 πῃ 3 , ναῦμοῦ δεξιτεροῖο παρ ὁστέον ἔγχος ἐρείσας. 
/ { ; ο ἜἝκτανε ὃ᾽ ᾿ 4λκιμάχειαν ὀρίδροµον» εἰν ἑγὺ Φεσμῷ 

αλ ον Δ λλ ς , ηλ ς/ 

ἠνορέην καὶ κάλλος ὑπέρτερον Άλικος Ίβης, 
κοὐρήν αλ ην 1 .- κούρην -ἁρπαλίωχος, ἐρισταφύλοιο τοκΏος, 
κ ͵ ’ ’ π/{ 7. 

195 ἢ πέλε τολµήεσσα, καὺ εἰς δόµον ἠλυθεν Ἡρης, 
Ν 3 ιά λ Ρ] . ώῃ / 

κιοσὸν ἀερτάζουσα», τὸν ᾿ 4ργολὶς ἔστυγο δαίµων, 
ε/ 9. ὰ - , , Ε΄ ή 

ὕσσυν ἐρευθιόωσαν ἑθήπονα φίλατο ῥοίην» 
λ , ε) , ας, η ές καὶ ῥυέτας ευποίητον ἐμάστιεν οὔνοπυ Φύρσῳ, 

ιά 3 ΄ ῃ [ή ΄ χάλκεον ἄμπελόοεντι δέµας πλήσσουσα κορύμβῳ, 
’ Ε] Γς. / 

300 µητρυιὴν ῥαρύμηνιν ἀτιμάζουσα «Ίναίου. 
.) Δ / ὥ ’ ; ε/ 

ουδε όλον δασπλῆτα καθαψαμένης φυγεν Ηρης 
λ ΄ λ Ε) / «ημχιᾶς ᾿ 4λκιμάχεια Φεημάχος' ἀλλ ἐγὶ γαίη 

5] . ἕώ η 2 π «ὠώ 
ὀὈγείῃ κτερέῖστο" μετὰ πτολέμους δὲ τοχ]α 

) ”’ ο , ν 3/ ΄ 

οὐκ (δεν  ἁρπαλίωνα τὸ δεύτερον, οὖκ ἴδε πστρην, 
π πω 3 ο. ς 4 205 «Ίἢμνον, Γησονίης νυμφήϊον Υψιτυλείης 

ἀλλὰ λ ν οο {2 ας / 6λλα παρά ξείγοισι χυτῇ κεκάλυπτο κοφίη, 
/ .) « / Ε ῃ { 

ποτµον ἀμειῤομένη τιµήορον. ἆ µέγα δειλη, 
3/ ς / 3 ν Ίμβεοτεν «ἁρπαλίωνος, ἐνοσφίσθη δὲ «Ίναίου. 

Ουδε δαϊζομένης ζαμενὴς ἐκορέσσατο ἸΊοῤῥευς 
Δ .] 4 

4 

ὑ 

ἉΤαινάδος ᾿ 4λκιμάχης Φεοπαίγμονος' ἀλλὰ καὶ αὐτην, 

« 

08 

210 
3 , 3. / ῶς ΄ 

ἤ]λιδα χαιετάουσαν, Όλυμπιον οὖδας ἀρούρης, 

᾿ἀλφειοῦ παρὰ χεῦμα φιλοστεφάνου ποταμοῖο, 

ἔκτανε ἸΚωδώνην ἔτι παρθένον. ἴλατε, οῖραι, 

ν. 107. φέλατο εί εί, επιοπά, ΟΗ. 

γ. 207. ἁμοιβομένη τιµήορος οτε. ' 

ν. 500. ἐκορύσσατο. 1Η. οὐτι. εἶπα 56µ5α. Επεπάανεταϊ 81 

1ήνοάστα, 

ν, 211. Αάδ {, τπαΗί οὔθαρ αρούρης. 
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οῦ πλοκάµους ἐλέαιρε µαραινομένοιο καρήνου, 

915 οὐ ῥοδέην κτῖια κονιρµένοιο προρώπου" 
η) Γ ’ 32) ”.. ΄ οὐδὲ περὶ στέργοισιν, ἰσον τροχοειδεῖ µήλῳ, 

μαξὸν ἰδὼν, ἐλέαιρεν, ἄκαμπέα κένγτορα µίτρης, 

οὐδὲ βαθυνομένοιο τομὴν ἠδέσσατο μηροῦ" 
/ ” Π Δ ἀλλὰ τόσον κτάγε κάλλος ἀώριον' οὐταμένη δὲ 

9390 ἣ μὲν ἐπὶ χῦ ονὺ πῖπτεν' ἄπειρεσίας δὲ διώκων 
/ , η [ὰ [ή 

Πήαινάδας εὐπέπλους κορυθαίολος ἔπτανε Ἰοθῥεύς, 

Ἐνὐρυπύλην, Ἑτερόπην τε, Σόην τ ἤμησε µαχαίρη, 

καὶ Σταφύλην ἐδάϊξεν, ἐρευθαλέην τε 1 ιγαρτὼ 
π/ ε Λ σσ ας [ή 

οὗτασε, καὶ ῥοδόεντος ὑπὲρ μαζοῖο τορῄήσας 
μ . ε ; , 

930 στέρνα Ἰελικταίνης φονίῳ πύρφυρε σιδήρῳ. 
- κ , εὰ 

Καὶ φΏθονεροὶ Τελγῖνες ἐπεστρατόωντο πυδοιμῷ, 
ελ 1 . ο τε { εν ἃ π 
ὃς μὲν ἔχων ἐλάτην περιµήπετον, Ὁς δὲ κρανείου 

Α « νὰ οω 3 / 

«άμνυν ὅλον πρόῤῥιζον, ὃ δὲ πρηῶνος ἀράξας 
3/ 3 ’ Δ 3 / ο. 39 νω 

ἄκρον, ἀπηλοίησε, καὶ ἓς μύῷον Πϊεν ᾿νδῶν, 
πω } σω ’ .. / 32050 λᾶαν ἀποντιστῆρα µεμηνότι πἠχεῖ σείων. 

Ἔρη ὃ᾽ ἀλλοπρόσαλλος, ἐπιβρίθουσα «4ναίῳ, 
σω , 4 Ωω, / ουν. δῶκε µέγος καὶ Φάρσος ἀγήνορι «4ποιαδῇ» 

ν. 917. µαζονίδων θά11. ομιθιιᾶ. Οαπῖ, οἳ Ὑγακοί. Ογ]ν. Τ. ΗΠ. 

Ῥ. ὅδ. 

ν. 218. 1/ὁέσσατο οὐ1Ιῖ. 

Ν) .- . γ. 222. Στερόπην τεσύην εᾱ. ϱν. 

γ. 224. ναὶσο αμίο Ἠμπο Υθδυπα Ῥ]αμίας Ἰπίογρυπρήαν» τα 

οὕτασε πα]ο πὰ δες. νο[οναῖαν. 

ν. 2327. πέριµήκεα, ὃς δὲ οὐ. Βλοοιιαμπί οπιεμᾶ. ε]ά1ί 

Ἠσνιι, Όνρη. Ρ. 702. ἀἴφιο δίο οι ΧΧΧΝΙ, ὅου. ΚΝΧΣΥΙΠ. 

7ο8. 

Υ. 251, ἐπιβρίζουσα εδ. ἐφυβρίζουσα Ἠούοιη. 



19ο) κ, ΝΟΝΝΟΥ 

καΐ οἳ ἀριστεύοντι σελαοφόρον ὤὥπασεν αἴγλην 

εἰς φόβον ἀγτιβίοισι" κορυσσοµένου δὲ φορῆος 

950 ἄσπ ὃδος Ίνδφης ἀμαρύσσετο φοίνιος αἴγλη, 

καὶ κυγέης σελάγιζεν ὑπὲρ λόφον ἀλλομένη φ]όξ. 

καὶ Ὀρασὺς ἔτρεμε Ῥάκχος, ὅπως ἴδε «{ηοιαδῆος 

ὀμφαλὸν ἀστράπτοιτα πυριβλήτοιο βῥθείης, 

καὶ σέλας ἠερόφοιτον ἀναπτομένγης τουφαλείης. 

310 τὺφ μὲν ἰδὼν, Διόνυσος ἐθάμβεεν' οὐδέ οἵ ἔελη 

ἀντιάσαι φοέων δὲ κορυσσοµένης δύλον Ἡρης 

ποσσὶν ἀγαιγομένοισιν ἐγάζετο δηῖοτῆτος. 

λαὶ τότε Φαθσήεντες ἐπὶ κλόνον ἠϊον ᾿Ι1δοί, 

ἑσμίνην Ἱρομίοιο Λλελοιπότος" εἰκορόων δὲ 

9245 «{πριάδης ἐδάϊζεν ἐπασσυτέρων στίχα «Εάκχων 

ἐγχείην ἑκάτερθε παλωδίνητον ἑλίσσων. 

᾿σχαλόων δ᾽ ᾿Γόῤβακχος ὄνήϊεν ες ῥάχιν ὅλης, ς 

καὶ κλονέειν ἀνέμοισιν ἐπέτρεπεν ἐλπίδα χάρµης, 

μητρυιξς τροµέων Ἰόλον ἄγριον. ηλθε δ᾽ ᾽αθήνη 

35ο οὐρωγόθεν" πρὺ γὰρ Ίκε διάκτορον ὑψιμέδων Ζεύς, 

γνωιὸν ὅπως φεύγοιτα, φόβῳ πεφοβηµέιον Ἡρης, 

εἰς ἐγοπὴν ἐρύσειε, µειαστθέψαντα µειοιγήν" 

στῃ δ' ὄπιθεν' ἕανθῆς δὲ κόμης ἑδράξαιο Ἠάμχου, 

ιούτῳ φαιγοµένη, ῥλοσυρὴ Φεύς: ἐκ δὲ προρώπου έ ρϕ μένη; ρϱΊ 

ι 

ν. 220. Ἰνδώης οὐτ, 3 

ν, 24ρ. Ἐοτι. Βακχών 

ν. 247. διόβακχος οὐ ίετ. Ἐκπομάανίϊ Ίωα Ἠλιοάονα, οκ εἰς 

«ο πἀ]εείιμή ε59ς» ἀῑοΙί Τα. Ἰμερίίαν 1η πίτασαο θά, 

ν. 251. φεύγοντας φόβῳ εᾱ. Ῥν. επιεμᾶ. Τζακ, 

ν. 205. ὄπιθε, ζξανῦης εἀἰῖῖ, 
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32 μαρμσαρυγὴν πυροεσσαν αγΊ/πονγτιςζον οπωπαυ 

20ο 

205 

3270 

375 

4 ω , 

καὶ νοεροὺς σπινθήρας ἐπιπνείουσα .Ίναίῳ, 

µεμφομένη ποτέουσα φιλοπτολέμῳ φάτο φωνῇ" 
ω / { ΄ ω 

ΤΙ φεύγεις. 4ιῶνυσε; τί σοὺ φόβος ἄντὺ κυδοιμοῦ ; 
ω 3/ { .. ’ 

πᾗ σέῶεν ἄλκιμα ὣύρσα, καὶ ἀμπελόεντες ὀΐστοί; 

ἀμφὶ σέθεν τίνα μῦθον ἐμῷ Ἀρογίωνι ῥοήσω; 
α 3, ο / / νυν 
ποῖον ἴδον κατὰ δῆριν ὀλωλότα κποίρανον {νδῶν; 

΄ { 3 ) ς ζωει «{πΠριάδης, καὶ µάρναται εἰσέτι ἸΠοῤῥεύς, 
΄ 3 3 / 3 ΄ 3} σ [4 ποίην ὃ᾽ οὐραχίην ἐπεδείκνυες ἔμφυτον ἄλκην; 

9λ , 9 αι ή 2λ ’ κ Ἅ κεω 
ἢ «Ίιβυης ἐπέρης; ἢ Ι]ερσέος εἶχες ἀγῶνα; 

Δ ων 3, / / λἱ ον 

ἢ Σθειγοῦς ἴδες ὀμµα Λιθώπιδος, ἠὲ καὶ αὐτῆς 
; τ5 / , μας κα ὁε 

δύσμαχον Εὐρυάλης μυκώμενγον ὄνθερεῶνα ; 
{ 

) πλυκάμους ἐνόησας ἐχιδνοκόμοιο ΛΤεδούσης, 
, / { 

μαὶ σὲ πολυσπερέων περιδέδροµε χάσμα δρακόντων; 
ῃ ’ ” [ή / 

οὗ Φεμέλη τέκε παῖδα µαχήμονα" 1 οργοφότον δὲ 
3 - ’ 3 ω 

ἄξιον υἷα λόχευσεν ἐμοῦ «{ιὸς ᾿4κοισιώνη" 
Ε] η ο αλ, ’ { 3 ’ Γι 

οὗ γὰρ ἐμην δρεπάνην πτερόεις ἀπεσείσατο Περσεύς : 

Ἑρμείαν δὲ γέραιρεν, ἑῶν δωτ]ρα πεδίλων. 
; / αρ ον ον / 

γείτονα µάρτυν ἔχω, πετρωδεα Όῆρα Φαλάσσης" 

ἴρεό µοι Κηφῖα, τά περ κάµε Περσέος ἅρπη: εἴρεύ µ Ιφῆα, ϱ κάµε ἸΠΠ]ερσόέος ἄρπη 
3 , 3 3 / Νορ 3 / ΄ 

ἀντολίην ὃ) ἐρέεινε καὶ ἕσπερον' ἀμφύτερον γάρ, 

λΝηρείδες τροµέουσι τὸν ᾿ἀνδρομέδης παρακοίτην, 
5 ΄ ’ Λ 3 ων ον ιά 

Εσπερίδες µέλπουσι τὸν ἄμητῆρα ΠΠεδούσης. 
3 ς Λ. ) Αἰακὺς ἄπτοίητος ὁμοίιος οὗ πέλε Γάκχῳ, 

ν. 207. µεαφομένῃ κοτ. θά]. 

ν. 258. 5. πῆ οτί. 

γ. 902, ζώη εᾱ. ϱν. θπιθειιά. Ταἷ]κ. 

ν. 205. «Σ9ενυοῦς 6. ϱτ. οιπθιάαί. α Έα] 

ν. 212. γέραιρε νέων δωτ. εἀῖτι. Ὑεσιι απίς πιο νά: σαπ:, 



122 

980 

925805 

990 

3050 

ΝΟΝΝΟΥ . 

κ 

οὗ φύγε «ηριάδην, οὖκ ἔτρεμε φύλοπιν ᾿νδῶν. 

χθιζὰ πάλιν σε φύβησεν 4ραψ πρόὀμος" εἰσέτι κείνου 

ἄ-ομαι -4ρεα ὣοῦρον ἰδὼν γεγετῆρα «{υκούργου, 

ἀδρανίην ῥούωντα φυγοπτολέμου «4ιονύσου. 

σὸς καὶ ἐμὸς γεγέτης οὔκ ἔτρεμε δηιοτῆτα, 

εὖτε Ψεοὶ Τιτῆνες ἐδωρήγθησαν Ὀλύμπῳ, 
/ . ... σω ποίην Ὀρσιβόην ληΐσσαο, δεσπότιν ᾿1νδῶν: 

Χειροβίην οὐκ εἴδε δορικτήτην σέο ᾿Ρείη. 

ἑλήκοι 4ιὸς εὖχος, ἀδελφεὸν οὔ σε καλέσσω, 

ἀπριάδην φεύγοντα καὶ ἀἁπτολέμων γένος ᾿Γνδῶν. 
3 ’ ΄ ’ [4 / 

ἀλλὰ λαβὼν σέο Ῥύρσα., πάλιν µιμνγήσκεο χάρµης, 

καὶ στραιιῆς προµάχιζε, κορυσσοµένησι δὲ Βάμχαις 
1; 3 / / 

ὄψεαι εὐθώρηκα συναιχµάζουσαν ᾿ 4θήνην, 
3. -ψῷ /-- 3 ’ ε! 9». 9. / αἰγίδα κουφίζουσαν, ἀνούτατον ὅπλον Ολύμπου. 

/ Γ) / / 1’ οἱ οσο 

Ὄως φαµένη, Βροµίῳ µέγος ἔμπνεεν" αὐτὰρ ὃ Φυμῷ 
’ ή 

ἑδαρσήεις πολέμιζε τὸ δεύτερον" ἐσσομένης δὲ 
͵ σῷ .. πω 3 / ΄ 

γίκης ἐλπίδα πᾶσαν ἐπέτρεπε ἸΤοιτογενείη. 
”/ , . { / 

Έγθα τίνα πρῶτον, τίνα ὃ᾽ ὕστατον ἔπτανε Ἠάμμος, 
/ { ΄ ’ [ή 

ὑππότε µιν Φάρσυνε µόθων ἀκόρητος  4θήνη; 
ν ἃ Ε) / ς .ς Γ.. ’ - ατεῖνε μὲν ἀντιῤίων ἑκατοντάδα γηλέῖ Φύρσῳ 
ας ε/] / , ” δι Π 

πολλοῖς ὃ᾽ ἕλκος ὅπασσε πολύτοοπον., ἔγχεῖ τύπτων, 
3 σω ε1, 38 κά ’ 

ηε φυτῶν ἑλίκεσσιν, ἢ εὐθρπηκι κορυµβω, 
3λ / Ω. 3 ’ μ ΄ π -. λ / ᾖ λίθον αἰχμάζων, κραναὺν βέλος" οἳ δὲ τυπέντες 

γ. 

στ, 

γ. 

γ, 

γ, 

ἔ. 

281. 

250. 

904, 

300. 

5οο, 

3ρ1. 

δοῦρον εκοιδυι ἵπ ε. αἲι. 

ποίην ἀριῤόην εάΙτι. οπιθιά. Θεαμς. 

πτολέµιζε νι]ςο. 

ἔγχος ὕπασσε οὐ ]α. εὖχος Ῥεα]ς. 

ἑλίκέσσι, 3 αἁῖιτ. 

ἠλυῦεν αιχμάζων εαῖ,. πεειι οπιεπά, 99α]. 

ου 
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’ { / 1 

δαιμονίη καναχηδὸν ἐβακχεύθησαν ἱμάσθλη. 
ὼ , δ᾽ η η 3 Δ σε. / δύ 3 

ῥρίγγου ὃ᾽ οὕτασεν ὦμον ἄριστερον οξέι 9υρσῳ 
οἱ Δ χ μα ; Σ] 7 Δ Δ / 

ὃς δὲ Φορὼν ἀπίγητος ἐγάζετο". τὸν δὲ φυγόντα 
/ ου ζ “ 

305 Φηγαλέῳ βουπλῆγι κατεπρήνιξε Ἰελισσεύς. 

᾿Εγρετίῳ ὃ᾽ ἐπόρουσε, φιλεύέον ἔγχος ἑλίσσων, 

Φυρσομαχὴς «4ιόνυσός ἐκηβόλος: ἱπταμένη δὲ 
9ος Πρ / { 

Ῥακχιὰς ἐθῥοίζησε δι’ Πέρος ἔγχεος αἰχμη, 
’ -- η , 4 

"ἄνδρα βαλεῖν ἐθέλουσα" καὶ, ᾿Ἠγρετίοιο φυγόντος, 
μ) / ΄{ Γ / 

51ο ἔχραε Ῥωλίγγεσσι, καὶ ἐγρεμόθους ᾿.4ραχωτας 
Ε] } 3 / 9 . Γ λ / 

εἰς φόβον ἐπτοίησε” φιλακρήτῳ δὲ πετήλῳ 

φρικτὰ δορυθρασέων ἐδαῖζετο φῦλα Σαλάγγων: 

καὶ στρατὸς ἐπτοίητο φερεσσακέων ” ἀριηνῶν" 
ὰ ῤ ΄ 19 , ( μαὶ προµάχους «Ὡρύίγγοιο καὶ Εγρετίοιο διώκων, 

515 Εὐίος ἐπτοίησεν ὅλον στρατὸν Οὐατοκοίτων " 

καὶ «Ίύγον αἱματύεντος ἀπεστυφέλιξε κυδοιμοὺ 
.] ’ { ο / 

ἄλκηεις ᾿Γόβακχος: ἐφεδρήσσοντα δὲ δένδρῳ 

οὕτασε Μειλανίωνα δολοπλόπκον οἴνοπι Φύμσῳ, 

Ἡασσαρίδας κρυφίοισιν ὀϊστεύοντα βελέμνοις 
ως. Γ Β) /’ 320 ἀλλά µιν ἐξώγρησεν ἀπήμονα δύσμαχος Ἡρη, 

« πι ιά 

ὅττι δύλῳ κεκὐρυστο, καὶ ἔχραε πολλάκι Ῥάκχαις 

κρυπταδίοις πολέμοισιν ' ἄεὶ δέ µιν ἔπρυφε πέτρη 

γ. 596. κατεπρήνιζε οἁίᾶ. Ὃο Ἐγρετίῳ Υ. 864. Υἱᾷο αἆ 

ΧΧΥΙ. ϱ8. 

ν. 516. Ὀσιμα «4ύγον νθχυνα ας, αν «ύκον, αἱ ΧΧΝΙ. 35ο. 
Ὀν . ο β . 4 

ηρδοίο, ἨἱΦί 4άθο «ἴγθιδα ἀἰγειδογι Ἠοιαπαπα αιοπαῖμα «4υγοῦ 

οἳ «4{ύκος οοηδειάα διιηῖ. 

ν. 10. ἈΈαοσ. πρυβίοισιν θὰ. ϱγ. ειπειά. Εαῑῑς, 

ν. 522. ἸΜαλπι κρυπταδίοις Καλάμοισιν, τί ἴενο 510. 324, 
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3λ Δ ς { ο / [ή 

ἢ φυτὸν ὑψικάρηνον ὑποκρυφθέντα πετήλοις, 
κ ο δν 3 { ’ 

ἀνέρας ἀφράστοισιν ὀϊστεύογτα βελέμνοις. 
« , -ω 

ὅο5 ᾿Γνδοὶ ὃδ᾽ ἀγδροφόγοιο μετεσσεύοντο κυδοιμοῦ, 
/ ’ ΄ ’ 

ἠνορέην τροµέοντες ἄγικήτου «4ιογυύσου. 

ν. 525. Ῥτορίοι ριαθοθἆθη» ἔκρυφε πια] ὑποκύπτοντα νεὶ 

ὑποκλινθέντα πετήλοις. 
- - οι , . Ξ . 

γ. 525. {δριν τ ἀνδροφόνοιο οὐι. ἸἈΝοβίναπι ἀθᾶῑι Ἐαῑκ. 1η 

ουσί5 δοοιιμά15, σα1ῖς ρτοβαβι τες, αἱδὶ απασάαη οκοἰ(ίδ5ο δίαίμαδ. 

ααοά ἀαβρίιο. 



ΝΟΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΠΟΔΛΙΤΟΥ 

Ἀ ΤΘ Ντ ξωβζτο Ν 

ΔΑ. 



Ἐν δὲ τριηκοστῷ πρώτῳ µειλίσσεται Ἴρη 

Ὕπνον ἐπὶ Ἀρονίδην, καὶ Περοεφόνην ἐπὶ Βάκχῳ. 



ΝΟΝΝΟΥ 

ιο Νας τς Ας Ν 

ΛΑ. 

οἱ ο Δ . 3/00 ο μὰς ὃ μὲν, ᾿Ίνδῴοιο τυπεὶς ἴύγγυ κυδοιμοῦ, 

Τάκχος ᾿Ερυθραίης περιδέδροµε κόλπον ἀρούρης, 

χθύσεα χιονέησε παρηΐσι βόστρυχα σείων. 
ς/ λ ω ε.α Ν / ’ 

η δὲ, φθονεροῖσιν ἀνοιδαίνουσα µερίμχαις, Ηρη δὲ, φήονεροῖσιν ἀνοιδαίνουσα µερίμνα 

πελον  α η  α Ἡ Ἡ 

ολ κ Ἡ ἀπειλετῆρι κατέγραφεν ἠέρα πυρσῷ, 
Αν γξ / ο) .ε ῃ λ 3 δῶ 

αὐιοῦι παπταίγουσα πο) υστερέων΄ στρατὸν Γνθῶν, 
[ή .] / { 

«ύρσοις ἀγδροφόνοισιν ἀλουηθέντα «{υαίου. 
/ σ/” 8 , 

καὶ χόλον ἄλλον ἔγειρεν ᾿Ερυθραίῳ παρὰ πόντῳ, 
3 ον ς οσο 

4νδρομέδης ὀρύωσα πολύπλοκα λείψανα δεσμῶνν 

10 καὶ λίθον ἐν ψαμάύθῳ, βλοσυρὸν τέρας Ἔγνοσιγαίου, 

ν. 1. [νδωοιο θ1ιῖ. 
ο. . ορ ὰ ε -” 4 

γ. δ. Θίπο Ἱπο]οίο Ἰ4οπμαθ ἵκελον ἀπειλητῆρι κατεγρ. {- Ταρ- 

σῷ οᾱ. ϱν. Ἠαρθαίς τα πιθίτπι οΟπβίατθξ, κοῖλον ἀπειλ. δοχϊρῖια 

Ἡπ οὐ. αἰἲ. ον θιιοη(. Ἐα]κοιρ. τοῖς Ππίασιῖδ. ΦὈαδρίςος ε)1δ- 
. .. ΄ ΄ 

πιοῦί πθχιμα: εἴκελος ὑψιπόροιο φορευμένη αστέρος ὁλκῷ, µέσσον 
απειλειτ. θἷο. τῖ σἐοί]αε οἰπι]ὲς ἀθδοθιάϊδο ἀῑσαίας, οἱ. Ἀδίν. 

9ο. 94. ταρσῷ αἳ πυροῷ οοπµ/ιδα Παβιήπιας ΧΙΝ. 200. 

ν. 199. θδί ϐυελλήεντι ὃ. ή. ἵπτατο ταρσῷ, πο {αοῖί αἆ ἀείαιι- 

ἀσπά σα ποδίτα μι ορ. 

ν. 0. νδρομέδης ὀρύωσα εᾱ. ϱ., επιοιᾶ, ας, 
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ἀχνυμένη ὃ᾽ ἐὸν ὄμμο παρέτραπε, μὴ παρὰ πόντῳ 

1 οργοφόνου ΠΠερσῆος ἴδη χαλκήλατον ἄρπην. 
3/. 1 , 3 ορ λ ελ/ 

Ἴ1δη γάρ ταχύγουνον ἐν ἠέρι ταρσὸν ἑλίσσων, 
- ᾖ 

δίψιον ἀμφὶ τένοντα «4ΐῤυν πορθμεύετο Περσεύ, Ἆ 

1ὅ νηχόµενος πτερύγεσσι΄ µογογλήνου δὲ γεραιῆς σ | 

Φορκίδος ἀγρύπνοιο λαβὼν ὀφθαλμὸν ἀλήτην, 

δύφβατον ἄντρον ἔδυνε, καὶ ἁμώων παρὰ πέτρη 

λήϊα συρίζοντα, Δαλύσια λοξὰ κοµάων, - 

}οργόνος ὠδίνοντα διέθρισεν ἂνθερεῶνα, 

90 καὶ δρεπάνην φοίνιξε" δαιζοµένης δὲ Μεδούσης, 

αἱμοβαφῇ παλάµην ὀψιώδεὶ λοῦσεν ἐέρση, 

κρᾶτα ταμών" χρυσέῳ δὲ σὺν ἄορι παῖδα Λλοχεύω», 

ἱππείην ἐλόχευσε γονὴν διδυµητόκος αὐχήν. 

Καὶ φθονερὸς πραπίδεσσι χόλος διεπάφλασεν ΄Ἡρης, 

96 ἕῆλον ἐρευγομένης ἐπὺ Περσέῦ καὶ «4{ιονύσῳ. 

ἤθελε δὲ Αρονίδαο καὺ ὄμματα καὶ φρένα Φέλγειν 

εἰς γάμον ἠπεροπῆα, καὶ εἰς πτερὺν ἡδέας ὕπνου, | 

ἑλκομένου μετὰ λέκτρον, ὅπως δολίη τινὶ τέχνη, 

Ζηνὺς ἔτι κνώσσύντος, ἐπιβρίσειε -«{ιαίῳ. 

6ο ὀρφναίην ὃ᾽ ᾿ 4ἴδαο μετήλυῦε πάχδοκον αὐλήν" 

κωκανη μα 

ν. 15. νηχομένοις πτερύγεσδι οται ΧΝΝΙΠ. τοῦ. Ῥναείεγεα Ο0- 

{οτοπάι8 ἴοΐις ἆο Ῥουςεο Ίοεις ΧΧΥ. 51. 59. . 

ν. 10. ὀφθαλμὸν ἀνήτιν αἆ. Ῥτ. θιπεηανΙτ Εαἰκεηῦ. Ππίερεχ 

γοιδια5 ορίων ΧπΥν., 56, 

.Υ. 31. λάσεν ἐέρσῃ εᾱ. Ρτ. διπθιᾶ. Έα, 

γ. 23. ὄἄκρα ταµών οάϊ. Ἀοι θα θείδδεί ἀἱεθιο ἄχρα, νοςᾶ- 
Ῥα]ο πἰαῖς Ἰαΐο ραϊεμῖε,. Ώαρίοκ Π]ιπά τα τα εογγαρίίοµεΙα ρθ- 

Ῥετῖῖ, Ἰωπ δε. 1πθθί ἀαφοπΙρίίο (Ἠχγδαοτίδ, πθιι αμα ου Ῥε- 

Φᾳ5ο Μεάαδαο οοτνίκ ἴ Ίαοθι οὐ(1τ. 

ν. 27. γάμµον ὑπεροπῃα θὐΗί. 

ν. 28. ἑλκόμενον αἁ]τ. αωαδὶ Κρονίδην ριαεςρδδϊδδεῖ Υ. 26. 

γ. 29. ἐπιβρύσειε «4, εᾱ, Ῥτ. επιεμά, Εαὶῑς, 

΄ 



. 
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Π / 5 / ” ; 

Περσεφόνην ὃ) ἐκίχησε, δολόφρονι ὃ᾽ ἴαχε μύυθῳ' 

ὈΟλβίοτην ἐγέπω σε, Φεῶν ὅτι τηλύθυ ναίειρ 

οὗ Σεμέλην ἐνόησας, ἔσω γαΐουσαν Ολύμπου. 
ον ’ Δ / ιν .) / , Αν Χ' 

δείθια, μὴ «ιώνυσον, ὃν ἀνδρομέη τέκε γαστήρ, 
δδ 3 ο νἩ υ / ) να ο νο αμα 
"9 αστεροπ/ν Αρατευντα, µέτα “άγοηα, γοησο, 

2λ ο Γ { 4 ολ 1 . 

{) γδονίαις παλάμησιν ἑλαφριςογτα κεραυνούς. 
’ ’ ᾿ υπ εέ ΄ συλήθης, φερέκαρπε. παρά σταχυώωδεὺ Νείλῳ 

ὀντὲὶ τεῖςο «γι μαλλοτό: τεκούσής όντε τεις «Ίημήτρος αµαλλοτοπθοιο "τεχουστς 
ασ, μα ”’ ΄ , .) .) 

ἄλλη κῶμον ἄγουσι" γόθη δέ τις ὄμπγια «πώ 
1 , ΄ τὸ 

4ο ταυροφυὴς κερὀεσσα φατίζεται ᾿Γναχὶς Πω. 
3/ ο ε{ .. «λ 3 ερ ῃ { 

4ρεα ὃ᾽, ὄνπερ ἔτικτον, ὃν οὐρανίη τέκε γαστήρ, 
ολ ασ ἃ π , / .) .. πω 

υἱὸν ἐμὸν, χδονίῳ πεπεδηµέγον ἀκλέι δεσμῷ, 
’ 1; ; . Ε 3 / 

πρυψεν ἔσω περάµοιο, περισφίγξας, Ἐπιάλτης 
ο / ο 5 ΄ ΛΙ / ῥ ο)  Ὕ 

οὐδέ οι ἐχραισια1]σεν ἕμος ποσις., ουραγιος Ζευς. 

σς Ε] Ν “ ’ , ου / σο ὃ ἀλλὰ τόπον Σεμέλης φλογερῶν ἐθῥύσατο πυρσῶν, 
δν 

Σ ( / δω. κ / Ε) ΄ πω 

παὺ ῥθέφος εἰσέτι «Ὀάχχον ἄγνεζωγρησε κεραυνοῦ, 

ἡμιτελὴ νόθον υἷα": δαϊζομέγου δὲ µαχαίραις, 

Ζαγοέος οὗ προµάχιζεν, ἐπουραγίου «41ιοιύ γρέος ρομάχιζεν, ἐπουρανί ιοιὑύσου. 
«. { Ὃν .’ / 2/ 

τοῦτὸ µε μᾶλλον ὀριγεν, ὅτι Κρονίδης πύλον ἄστρων 
5 { ; { ’ 

δο ἕδνα πὀρεν Σεμέλῃ, καὶ Τόάρταρα Περσεφονείη. 
ε) νο 5 ’ ἳ / νι οω 

οὐρανὸς ᾽απόλλωτυ φυλάσσεται" οὐράνὸν Ἔραῆς 
’ μ 1 Δ πω αν [ή σ/ νά 

αιετάει" σὺ δὲ τοῦτον ἔχεις δὐµον, ἔμπλεον ὄρφνης. 
΄ / ς/ ; αν ’ / τί πλέον, τει δράκοντος ἔχων ψευδήιονα µορφήν, 

{ οω ΄ / δεσμὸν ἄσυλήτοιο τεῆς σύλησε κορείης, 

----... 

ν. 51. Περσεφόνην ὃ᾽ ἰάχησε εᾶῖει. θιιομᾷ, Ἐαῑς, Ἡν ουχί 56- 

ποαζ18. ν 

γ. ὄ7. συληθης εᾱ. ϱν. οπιθπᾷ. Τα]ς, 

ν. 50. ἄλλη βωμὸν ἄγουσε αὐϊπ. τι γίοΙί Τα]. ἵπ οοι- 
Ἰεείαμα. Ὑ. 864. ταυροφνής 4ο πηπ]ίθιθ πο μάπιϊ αρίατα οί. 
Οἱ. ΧΧΣΙΙ. 6ο. 

.. , «» . 
Υ. 49. κρὀψεν ἑῷ περ. ε1τι, 

οὗ, 11, 1 



ο ΝΟοΝΝΟΛΧ 

55 εἰ μετὰ λέκτρον ἔμελλε τεὰς ὠδῖνας ὀλέσσαι; 

Ζεὺς μὲν ἄναξ κατ Όλυμπον ἔχει δόµον, ἔμπλεον ἄστρων" 

γνωτῷ ὃ) “Ὑγρομέδονει γέρας πόρεν ἁλμυρὸν ὕδωρ, 

καὶ ζόφον ὄχλυόεντα τεῷ πόρεν οἴκον ἀκοίτη. 

ἀλλὰ τεὰς Φώρήξον Ερινγύας οἴνοπι Βάκχῳ, 

6ο μὴ βροτὸν ἀθρῆσαιμι γόδον σκηπτοῦχον Ολύμπου. 

αἴδεο λισσοµένην ἀάιὸς εὐνέτιν, αἴδεο «πώ, 

αἴδεο λισσομένην παῦαρὴν Θέμιν, ὄφρα κεν :Ινδοὺ 

βαιὸν ἀναπνεύσωσι, τιγασσοµένου Διονύσου". 
., ε / / π 7 / 
ἔσσο µου ὄχνυμέγη τιµηορος, ὅττι Αρονίων 

[ων] 5] 

- ρ , 3; ιν” .. / ο” 

Λάμγῳ γέκταρ ὅπασσε, καὶ «4ρεὶ λύδρον Ενυοῦς. 

μηδὲ νέον «4ιόγυσον ἀνυμγήσωσιν 4{9ῆναι" 
ἃ ’ ’ - Αα , 

μηδὲ λάχη γέρας ἴσον Ελευσωίῳ «Πιονύσῳ, 
. “{ς. 3 

μὴ τελετὰς προτέροιο διαλλάξειεν Γόκχου, 
. ; ’ ΄ τ ΄ 

μῇ τάλαρον «4ήμητρος ἄτιιήσειεν ὀπώρης. 

7 ως φαµένη συγέγευεν ὅλην φρένα ΤΠΠερσεφογεί το -- φ | ἕ 1] ἕκξ ο/»1] φο ΄ ν ἐφοχειηῃς, 

’ . ’ 

δάκρυσι ποιητοῖσό διαινοµέχοιο προζωπου, 

αἱμύλα κωτίλλουσα. δεὰ ὃ᾽ ἐπέγευε Φεαίνη, 
ιά ι. ων / ς / » σ/ , 

κα οἵ δῶκε ἸΜέγαιραν ὀμόστολοΥ, ὀφρα τελέσση, 
ων 3η , , - , ο) 
βάσκανον ὄμμα φέρουσα, γόον ζηλήμονος Ηρης. 

΄ ο ) 

0 "Ἡ δὲ Βυελλήεντι διαΐξασα πεδίλῳ, 

ἱς μὲν ἀνηέρῦ ὁ δὲ τέτρατον ἵκετο Γάγγην" τρὶς μὲν ἀνηέρθη , τ έτρ ἵκετο Γάγγην' 
πι ν ε! σα νο ν ο. , 

καὶ νέκυν Γγδὺν ὅμιλον ἀμειδέέ δεῖξε εγαίρη, 

μαὶ στοατιῖς ἱδρῶτα, καὺ ἠνορέην «4{ιονύσου. 
, λ , , μήν, . 

᾿Πνδοφόνους δὲ ἸΤέγαιρα πόνους ὀρόωσα -1ιαίου, 
» λατ αν 1 . / / / 

δο ζηλήκων ἐμέγηρε, καὶ οὐραγίης πλέον Ἡρης. 

| 
ν. 05. Ὑι]ξο ροδε ἀγαπνεύσωσι Ρ]εηῖις ἀῑσιπσιαν; πια], 

γ. Τὸ. Θυελλήεντι διαρπάξασα π. θὐΜτ, 818 5οηδα. Οομ]θοίια 9 
αξδοφιαίιις Ίαπι Πᾖούστη. 

γ. δο. ἐμέγηρε ε[τ. 
« 



} 

4Ι1ΟΝΥΣΙΑάΚΟΝ 14. ΧΧΧ. 

σ ’ [ή 

Ἡ δὲ νόῳ κεγάρητο": δρακοντοκύµῳ δὲ «θεαίνη, 
/ λ “ .. «κ , 

σαρδόνιον γελόωσα, κατηφέα ῥήξατο φωνήν' 
σω κά 

Οὕτω ἀριστεύουσι φέοι βασιλῆες Ὀλύμπου, 
; { Ώ ῃ Δ 

οὕτω ἀκοντίζουσι νόθου «4ιὸς" ἓἔπ Σεμέλης δὲ 
ῃ -” ΄ 5 Γ 

85 Ζεὺς ἕνα παῖδα λόὀχευσεν, ἵνα Ἑυμπαντας ὀλέσσ 5 2 1 

᾿Γνδοὺς µειλιχίους καὶ ἀμεμφέας: ἀλλὰ δαείη 
{ «/{ , 

Ζεὺς ἄδικος καὶ Ῥάκχος, Όσον σΏένος ἐστὺ ἸΤεγαίρης. 
5 [ - 1/ ε) [4 ς ῃ / 

ὦ πόποι, οἷον ἄθεσμον ἔχει νόον ὑψιμέδων Ζεύς: 
ο νο) /{ «{ / 

Τυρσηνοῖς ἀδίκοις οὐ µάρναται, ὅττι µαθόντες 
[ή λ ’ ε.. ’ Ε] Λ οω 

9Ο φωρια «Φεσμὰ βίαια κακοξείνων ἔπὺ νηῶν, 
/ ’ οω / / ' ἅρπαγες ἀλλοτρίων, Σικελῇ πλώουσι Δαλάσση: 

, - , 

οὔ ατάνε δυσσεβέων «4ρυόπων γένος, οἷς βίος αἰχμαί, 
, /’ ή 

καὺ φόνος" εὐσεβίῃ δὲ µεμηλότας ἔχτανεν ᾿Γνδούς, 
ςν ’ / / / ο Ἶ 

οὓς τάχα πασιµέλουσα Θέμις µαιώσατο µαζῷ. 
5 [μ - / 1β / 3 / ῃ 

95 ὦ ποποι, οἷον ἀὔθεσμον ἔχευ γοον" ἄθανατον γὰρ 
3 ε] ἀ .. ιά ω ες, 

ὤνητος ἀνὴρ ἔφλεξε τόσον καὶ τοῖον Ὑδάσπην, 
1) ο. λ { 

Ὀνητὸς ὀνὴρ ἔφλεξε, τὸν οὐρόάνιος τέκχετο Ζεύς. 
{ 3 ο 

ο φαµένη, πεπὀτητο δι’ αἰθέρος. } δὲ σιωπῇ 
, , . Δ Αα {/ /.. τῇ 

γείτονα Ἰαυκασίης ὑπὸ φωλάδα πέζαν ἐρίπνης 
ῃ / Ε) /{ ’ 

100 φρικτὸν ἀμειψαμένη µελέων ὀφιωδεα µορφήν, 
λ λ κε / ο ’ / γλαυκὺ φυὴν ἰκέλη, µένεν αὐτόθι, µέχρυ νοήση 

ρω , ; ” η Δ / , «/ : 
ΖΊνα µέγαν πνωσσυντα” το γαρ φστο κοίρανος Ηρη 

ν. 8ι. νόῳ ἐχάρητο οἑ τι. Ἐπιθπάαγίϊ Ἰαἱη Ἠλούοια. 

101 

γ. 80. ἀριστεύσουσι νέον βασ. εὔϊ. Επιεπάανίι Ίαπι Ἡ]μοάοιή. 
ν. 907. τὸν οὐράν. τέκετο Ζεύς πιο Ῥτοριίο ἀμιεισθιιά αι, οἱ- 

αυ ά επι ΓΠαιιαπ!]ς εἳ Πλοσίγαο Πα Ηγάαδρος γοσαίιν, ΧΥΙ. 

507, 55. 5ε4 αιαῖοπιις εἱ διιπετὲς ὕδωρ αλριίτχ, 

τς γε 08. δὲ σιωπὴ εᾱ. Ῥτ. επιθιᾶ. Ταἷις, 

γ. 90. απὺ φωλάδα οἡ. ϱτ. ἐπὶ φωΛλ. θἆ. αἲ, ο δοη]οοί. Εαϊῑς, 
πώ Ἀοδίχυα οΡίυΕ Όση, χοοίς οοπἰχαἰσρπς Ῥοαίέσονο, «πά οἶχοα 

γεῖδ. 5ε. αλα ἀοσβςο εταταθταῖ, 

γ. 101. φυὴν ἡκέλη εἰ. αι. 

13 



105. 

110 

η ῦ 

120 

190 

: β” 
ΝΟΝΝΟΧ 

4 4 . - ἒ, [ τε! ( 
Αὐτη δὲ Ἀφεμέταο μετηϊῖεν Ἕσπερον ὕδωρ, 

[ή ’ λ ς [ή 

"Ἠρηή µητιόωσα, γέρων ῥαρὺς ὁππόδι κάμγει, 
3 ; ’ ; , 

οὐρατίῃ στροφάλιγγι «ἄίῤυς κυρτούµενος ἄτλας, 
, / / /, , 5 ἵ 

καὶ Ζεφύρου δυςέρωτος ἐδίζετο σύγγαμον Τριν, 
Δ 3 , / [ ' 

Ζηνὸὺς ἐπειγομένοιο διάκτορον, ὄφρα τελίσση 
αγ { [4 .”., ς 

ἠερύθεν σπιύεντι ποδήνεµον ἄγγελον Ὑπνῳ. . 

τὴν δὲ καλεσσαμένη, φιλίῳ µειλίξατο μύθῳ' 
τη 3 ς ιά ζ . ᾱ | Σι 

ϱις, ἀεξιφύτου Ζεφύρου χουσόπτερε χυµφη, 
1/ σο 3/ / 

εὔλοχε μῆτερ Ἔρωτος, ἄελλήεντι πεδίλῳ 
ζω ὃν απο { [ων ’ « ιά / 

σπεῦδε μολεῖν ζοφύεντος ἐς Εσπέριον δὐµμον Ύπνου" 

θίζεο καὶ περὶ «{ἢμνον ἁλί: ος αρ. ίζεο καὺ περὶ «Ίῆμνον ἀλίκτυπον" εἰ δέ µιν εὕρης, 

λέξον, ἵνα Κρογίῶνος ἄθελγέος ὄμματα Θέλξῃ 
Π ῃ αι ο. 5] ΄.. 

εἲς µίαν ᾿Ἠριγένειαν, Όπως /γδοῖσιν ἄρηξω. 
λ , ’ “ ; ’ 

ἀλλὰ δέµας µειάμειβε" µελαγζώχου δὲ Φεαίνης 
λ τ ω Ὕ, 3 , ’ «/ 

µορφὴν Νυκτος ἔχουσα δυςειδέα, µητέρος Ύπνου, 
, 2 , ῃ ο 

γίνεο κυανέη, ψευδώνυµος, Όττι καὺ αὐτὴ 
΄ , ᾳα, , 3 Δ .) ’ 

ἄντιτύποις µελέεσσιν, ὅτε γρέος ἐστὶν ἀνάγκης, 
Ἀ ν - , 3} ενν ᾽ ο 

εἰς Θέμιν, εἲς Κυνέρεια», ἐς «4τρεμιν εἶδος ἀμείῥω. 
’ ς ’ ς 4 σα ἀ ΄ 

Πασιθέης ὃ᾽ ὑμέναιον ὑπόσοχεο, τῆς διὰ κάλλος 
ς / 3 ΄ 3ιΣ ΑΝ ’ ας 1) κ 

ἑμείρων ἀγύσειεν ἐμὸν χθέος: οὐ σε διδάξω, 
[α) ’ - . , ΄ , 

ὅττι γυναιμανέων τὶς ἐπ᾽ ἐλπίδι πάντα τελέσσευ. 
Ωω, ζ ΄ ορ 4 κ 
ως φαµένης, πεπύτητο Φεᾶ, χρυσύπτερος ἔφις, 

’ / ὰ 3 ῤ ’ -- 

Πέρα παπταίχουσα, καὶ εἲς Παφον, εἲς χῶονα Κυπρου 
Ν ., / Ν Π ς / ΄, 

ἁπλανὲς ὄμμα τίταινε' τὺ δὲ πλέον ὑψόδι ἨΕυῤλου 
, ’ ΄ ε.) ε{ 

”Μσσυρίου σκοπίαζεν ᾿ 4δωγιδος εὔγαμον ὕδωρ, 

'πψ. 106, σύγγαμον ὥρην οτι. Ἰεεααι επιειά. 0αμῖ, εἶ, 100. 
110. 3 

ν. 100. Λιβυσκιρτούμενος εἰ. Ῥν. οπιομᾶ. Έα. Ὁ | 

{ 

| 

ν. 118. Κιαγέη εἆ. αι. Πίοχγα ππα]αδου]α , 1πα]ο. | 

| 

| 
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5, αλ η / ΑΚ ./ ς/ διζοµένη περίφοιτον ἀλήμονος ἴχνιον Ύπνου. 
! - 

εὗρε δέ µιν γαµίοιο παρὰ κλέτας Ὀρχομενοῖο” 

120 κεῖθι γὰρ αἰὲν ἔαιμνε, φοοπλανὲς ἴχνος ἑλίσσων, 
/ / ’ 

ΤΙασιθέης ἐρύεντα παρὰ προπύλαια Φαμίζων. 

λαὺ δέµας ἀλλάξασα µετάτροπον ἄσκοπος Τρις 

κυανέης ἄγνωστον ἐδύσατο Ἀυκτὸς ὀπωπήν: 
«/ ν] 3 λ ο, / Μ κά λ ; ' Ύπνου δ) ἐγγὺς ἵκανε, δολοπλόκος" οἷα δὲ µήτηρ 

125 κλεψινόοις ὁάροι ἀπατήλιον ἴαχ ήν" Ψιγόοις ὀώροις ἀπατήλιον ἴαχε φωνή 

Πέκνην ἐμὸν, τέο µέχοις ἐμὲ Ἀρονίδης ἄν ερίδει; 
/ ον ας Ν 

οὐχ ἅλις, ὡς Φαέθων µε βιάζεται, ὃττι καὶ αὐιὸς 
) , / { ᾿Ὄρθρος ἀκοντίζει µε, καὶ Ηριγένεια διώπει ; 

/{ 7 3 τα 

Ζευς νόθον  υἷα φύτευσεν, ὅπως ἐμὸὺν Ύπνον ἐλέγξη. 
κα . { 10 εἷς βροτὸς αἰσχύνει µε καὶ υἱέα" πανγύχιος γὰμ 

{ σω , Λ -ν ’ 

μυστιπόλῳ σπινῦῆρι φεραυγέα δαλὸν ἄνάπτων, 
’ : ’ ’ / 

Ῥάκχος ἀμαλδύνει µε, καὶ ἐγρήσσων σε χαλέπτει. 
/ .) / ΄Α / 

Ὕπνε, τί πανδαµάτωρ κικλήσκεαι; οὐκέεν Φέλγεις 
ο 3 Π «/ , σι αμ 
ἀνέρας ἐγρήσσοντας, Ότι χΜογίοιο .«Ίυαίου 

- }λ Ν , ῃ ῃ λ 145 κῶμον ἐμὸν νίκησε νὐθον σέλας: ἡμετέρων γάΦ 
ῃ μὃ ; / / 

φαιδροτέραις δαΐδεσσι πατακρύπτευ φλόγας ἀσιρων. 
5- 5 Π « ε/ / "ς 

εἰς βροτὸς αἰσχύνευ ϱε φαεοφόρος, ὃττι »αλύπτει 
3 { » ουν 3 ουν ε) - ' [ καὶ μεγάλην περ ἐοῦσαν ἐμῆς ἀκτῖνα Σελήνης. 

«/ ἄξομαι ᾿Ηριγένειαν ἐπεγγελόωσαν Ὁμίχλη, 
/ ; ) αν 3 

100 ὅττι νόθον µεθέπω γύχιον σέλας" ἀλλοτρίῳ γάρ 
σω / , ᾿ , Γς» ποιηιῷ Φαέῷοντι φαείνοµαι ηµατίη Νυξ. 

ο 1 ’ ο / ν/ ο, 

ἄλλὰ σύ µοι, φίλε κοῦρε, χολώεο δίξυγι Φ εσμῷ 

γ. 128. ἴχνιον ὕπου οὗ). ϱν. οιπομᾶ, Ἐαλ. Υ. 5εά- Ὀρχομεγὸς 
νοςαϊιν γάµιος Ρτορίθς παρίίας, απας ἰΡά 3οΠη115 οι Ραδλθα 

ἀναβιαγας εδ, δεοππά αι ργοιιίσδα Υ. 121. 

ν. 15ο. κεῖθι γὰρ ἔμιμνε οἱ. ϱυ. Ἰάοιμα αθµσια: αὐτὸς 

ἔμιμνε θὰ, αἰἰ. ο εοη]εοι. Εαῑκ.: ὄπνος ἐμ. Υο]εραῖ οσα. 

γ. 14δ, μεγάλην παρεοῦσαν εἀἰιῖ, Επιουθαγίς Ίσα ΕΙλούοπ!. 



156 ΝΟΝΝΟΥ 
, 5; Τ νυν ΄ [ή 

µυστιπόλοις Σατύροισι, καὶ ἄγρύπνῳ «4ιογύσῳ 
δὸ , Ε γ ν , , δὲ { Ἠι ν ὃς χάριν ἄχνυμένη σέο µητέρι, δὺς χάριν Ηθη, 

155: καὶ «4ιὺς ὑψιμέδοντος ἀδελγέα Φέλξον ὀπωπὴν 
3 : ! - , 

εἰς µίαν ᾿Ηριγένειάν, ὅπως Ινδοῖσιν ἀρήξη, 
[ὰἩ τι/ λ ΄ ᾿ ο ωδ ’ ον ός 

οὓς Σάτυροι κλονέουσι, καὺ εἰέτι Ἠάκχος ὀρίγευ. 
/ , 7 Ν 3 / 
Ὕπνε, τί πανδαμάτωρ κικλήσκεαι; ἣν ἐθελήσης, 

Π ο Λ Λ σ/ Δ σ [ή ᾽ ; 

τρέψον ἐμοὺ τεὺν ὄμμα, καὺ ἕπταπύυλῳ παρὰ Θήβη 

16ο πά ἐγρή {λιν Κρονίωνα φοήσεις" πάννυχον ἐγρήσσοντα πάλιν Ἀρογίωνα γοήσεις 
ρω , ; / λεῦσον ἀτασθαλίην ἀδίκου ιός: ' άμφιτρύων μὲν 

ιά -ω ΄ ΄ 

νόσφιν ἑοῦ Φαλάμοιο σιδηροχίτων μετανάστης 
, Δ 5 Ε) ά 

µάρχαται' λκμήνη δὲ πιαρέζεται ἐνδόμυχος Ζεύς, 

νυμφιδίην ἀκόρητος ἔχων τρισέληνον ὀμίχλην. 
3/ ’ ΄ 

105 μὴ «4ιὸς ἐγρήσσοντος ἴδω καὶ φύκτα τετάρτην. 
, ’ / Β 

ἀλλὰ, τέκος, «Κρονίωνι ποούσσεο, μὴ πάλιν ἄλλην. 
Λ ια. 3. ; Ε) ΄ ς , 

μὴ πάλιν ἐγνεάκυμλον ἄναπλήσειεν ὀμίχλην. 
; { ου [ή 

Ἰ{νημοσύνης προτέρης µιμνῆσκεο" τῇ παριαύων, 
΄ -- ; ”/ π σι, 

ἐγγέα νύκτας ἔμιμνεν, ἔχων ὄγρυπγον ὀπωπήν, 

170 οἴστρον ἔχων πολύτεκνον ἀποιμήτων ὑμεναίων. 

παγδαµότωρ δεὺς ἄλλος ὁμόπτερος, εἴκελος Ὕπνῳ, 

βαιὸς Έσως, Ἀρονίδην ὀλίγῳ νίκησε βελέμνῳ. 
, .:. ον λ ’ 3 πω 

γηγενέων ὃ᾽ ἐλέαιρε γονὴν μελανύχροον ᾿Γνδῶν” 
ς ’ ή [ὸ 

δὺς χάριν" ὑμετέρης γὰρ ὁμόχροές εἶσι τεκούσης : 
ς Γ φις ή Δ η ο 175 ῥύεο κυανέοὺς, αυανόπτερε" μηδὲ γαλέψης 

-- σω ου σα. ΄ 

Γαἴαν ἐμοῦ γενετῆρος ὁμήλωα, τῆς ἀπὸ μούνης. 
/ / ε! ο πάντες ἀφνεβλάστησαν, ὅσου ναετῆρες Ολύμπου. 

γ. 1ὸύ. 1Υα]σο Ἠϊο νεχδις δε αομῖ Ῥοδίροπήίασ, Ταγραϊο ογ πο. 

ν. 161. Άτσον ἀτασθ. εἵ 1ποκ ᾽4μφυτρύων αι. ααοτατα ρεία5 

{ζοτί. 6 γ. 100. εγυπῖ αιά ἀε[ειόαντ. 

ν. 105. αλμήνη δὲ εᾱ, ϱτ. επιεμά, Εαΐς, 

γ. 171. ἐκέλος ὕπνῳ οὐ]ῖε, 

ὑχμμωπήα 



ν 4ΙΟΝΥΣΙάΚΩΟΝ 14. ΧΧΧΙ 126. 
. ο ώς ο «/ ; η, αγ ὰ µῆ τροµέεις Ἀροπίδην, ὅτε συγγαµος ἵλαος “Ερη; 
λ ’ τς έλ «Λ γ! λες 5 3 3 ’ 3 μὴ τροµέεις Σεμέλην, ἣν ἔφλεγεν αὐτὸς ἀκοίτης; 

.) λ / / 3 /.. 18Ο οὗ στεροπὴ πιυρόεσσα δυγήσεται ἰσοφαρίζειν, 
3 ἵ ᾿ λ ’ Ε) / 

οὗ βρογτὴ βαρύδουπος ἄρασσομένων φεφελάω»" 
ο 3 Δ Δ κ λλ, αυ ην λ ’ η ’ 

μοῦνον ἐμοὶὺ πτερὰ πάλλε, καὺ ἀπλινέων ἐπὺ λέμτρων 
’ . π » ς/ /{ ς/, [ µίμνει Ζεὺς ἀτίνακτος, Όσον χρόνον, Ύπνε, χελεύεις. 

ἔκλυον, ὡς ποθέεις Χαρίτων μίαν ἀλλ᾽ ἐνὶ θυμῷ 
ον { { ῃ 

185 οἴστρον ἔχων Δαλάκοιο, φυλάσσεο, μηδὲ χαλένης 

μητέρα Πασιθέης, ζυγίην Φαλαμηπόλον ᾿ἔγρην. 
1 / ... / ῃ 

εἶ δὲ σὺ φαιετόάεις παρὰ Ἰηδύὐὺ .{ευκάδα πέτρην, 
’ ςλ ευ νὰ , 

4ποιάδη χραίσµησον, ὃν ἤροσεν ᾿Ινδὸς Ὑδάσπης 
΄ . ΄ ε. 3 ΄ 

γείτογι πιστὰ φύλαξον, ἐπεὶ τεὺς ἠχέτα γείτων 
λ / / ἷς ο 190 Μοκεαγὸς πελάδων προπάτωρ πέλε «Ίηριαδῆος. 

ιοἳ , , Δ -- ει ο [ή 

Ὡς φαµένη, παβέπεισε. καὶ οἷά τὲ μητρὺς ἀπούων, ἳ 5 Ην 
«”, ν . 2 ι α/ ”, , 
Ύπνος ἀνεπτοίητο, καὺ ὤμοσεν ὄμματα ὃέλγειν 

Ἡ 3 Π οι / ῃ δν 
Ζηνος ἄποιμητοιο καὶ εἰς τριτάτης δρύµογ Ποῦς" 

Γ πἩ 5 ο - ; κα 

ἀλλά µιν ἤτεεν Ίρις, ἵνα Αρονίωνα πεδηση 
Μ.'-- / ε! ο ο. α { 3] ή ρα. 

196 ὕπχωειν ἕνα μοῦνον ἐπὶ δρόµον ᾿Ηριγετείης. 

γ. 18Ο. 5. Ὑἱάσιις ἆοσθθθ αηθηῖο οἶἷαδ, οἱ Ἠθατο Γαία 

πού ας ἰομάῖτια ρατία δἷπί οθηδοµόα, Ρροϊθμίίπα, ἁρασααι, οι], 

Φαβοδί Τάπ16Ι ος φομ αομίραςδ, τρί 5οἱο αἰατίαα ὦωοῖα ἆογομι 

5ορίγο ρο556 2ο11ητί5 ἁἰσίίαν, 

ν. 180. Εονί. μή τι χαλέψῃς. 

γ. 1960. Πασοιθέης ζυγίαν ο. Ῥε. ρε]α5 Ταπίιπα εμιομᾶ, ἱπ 6. 

οἷι. α Εακ. 

ν. 198. «{πριάδη οὐμτε, 

ν. 180. γεύτονι 1. ϱ. ωκεανῷ, ομῖα αἲἆ Όεσεαμαια αἱ Τ,οισαίθιι 

τΥροµι Παβιαϊ ὅπωος ὀνείρων, (4ν5δ. ὦ. 11. 5. οἵδὶ ὰ αἲ Φομι- 

4 Ἁ μι Ἠποδίναας ΟτομοιομΙ ασγθιίεια, Ῥραταα παλο {αο, ΟΕ, γ. 

1390. 8. ζ 

” , αν 3 κ . . 

γ. 100, τριτάτης δύµον Π{οῦς ε1. νι]σατὰ εἴχοις, 6ἳ, 199. 



ος ον ΝΟΝΝΟΤ ρα 
Ξ - κᾳ 

ης }ῶε/ ν η ; ν ο. αὐτοδι δ᾽ Ὕπνος ἔμιμπε, δεδεγµέτος εὔγαμον ὥρην. ώ 
ο” ' ὴ ου 5 

Λαὶ ταχιγὴ πεπότητο Φεὰ παλινόστιµος Ίρις" 
ς αὔ 3 δ᾽ τ/ Ἆ 3 ’ ο 3 [ή 

σπερχοιιένη ὃ Ίγγειλεν ἀμεμφέα μῦθον ἀνάσση. 
ια Δ ’ ΄ ον ε, οκ.» 

Ἡ δὲ «Φυελλήεντι δι ἠέρος ἵπτατο ταρσῷ, 

300 καὶ δόλον ἔπλεκεν ἄλλον, ὅπως ά4ιὺς ἐγγύθεν ἔλθη, 
| ο ως κ. ἆ , ο) ΄ κεστὺν ἄερτάζαυσα, πόὀῦου Φελξίφροντα µίτρην. 

- Δ Π / . [α Δ / ΔΝ ΄ 

Ζαϊ Παφίην µαστευεν: υπὲρ .4ιῤάνοιο δὲ μούνην 
3 , ο ΄ / -«άσσυρίην ἐκίχησεν ἐρημαίην  4φροδίτην 
ες. ’ -. ' κ] , ή 

ἑξυμέγην «Χάριτες γὰρ ἐς ἄνθεα ποικίλα αήτων 

205 εἰαριναὶ στέλλοτο, Ἰορίτιδες Ὀρχομειοῖο, 
εν Ν ν ΄ Σ)Ἰ [ή ςὶ Δ .“.. 

ἢ μέν ἀμεργομένη Ἀίλικα κφύκον, ἡὸ δὲ κομίζειν 
, 4 Ἀ ῤ -Ἡ 

ῥάλύα"ον ἑμείμουσα, καὶ Ίνδῴου δονακ]ος 
αλ ς ’ ν ον ΄ ΄ φυτα΄ίην, ἑτέρη δὲ ῥόδων εὔωδεα ποίην. 

κ ΄ / {ου / 

Θαμῤαλέη δ᾽ ἀδόκητος εῶν ἀνεπήλατο δίφρων, 
ς ᾿ ον . / 319 ὦ» 4ιὸς εἶδε δάμαρια, ἄιὸς Φυγάτηο ᾿4φροδίτη" 

. ’ Ν ο 3 / οχνυμέγην ὃ᾽ ὑρύωσα, πολύτροπον ἴαχε φωνήν" 

γ. 190. εὔγαμον Ἔρην τοπίαραί Ἐκα]α. ἨΜαὶαο. εὔγαμον ὥρην 
ἀῑοΙί ἵθμιρας, «πο 8οΠΙΗΠ5 υτρίας πας Ῥγομηίδδας (ΕΓ. 121. 129.) 

εχδρεσίαραῖ. Ἀοφαο ἆαπο θυπΙ 56ο ἀράωοῖις δε ΧΧΧ. ο7. 

νι αυ Βομμαί, ἨΠΟΝ Ῥταεδεηίει ἀθωια, ἀεδοίθετο Ρροδϊα 

γ1άοιαν. 

γ. 197. παλινόσιµος θὰ. ϱγ. οπιονά. Ἐαλς. Ἐοτίαξε Ῥγαθδ- 
Ἠεεοί ἀϊνιάρτο πάλι. 

ν. 2ο0. χορήτιδες επι, αΏβὶ χορούτιδες Θ556ο6 οβδενναῖι Έα]ῖς. 

Οομδίπος δορίανα ποδίγα 65. ΑΙ ἡμλίο γθγδας ΙΠάΗΠΙ εἰαρινὰ 

στέλλ. Οαοίθεανα, ηἱςὶ Θοιπηιπα Νομμαθ 8αρία 129. 5. ἀεοθρτιια 

νο], 1παίἰοε Οναας Ἠτιο ἐταμδίαῖ. 

ν. 200. {αὲν ἀμελγομένι κ. η. ἠδὲ κ. οἶ. ϱν. οἱ ἡ μὲν εἰ ἡ δὲ 
ἰαυίπαι εμιθμᾶ, ἵπ οἆ, αι, Οἱ. ΧΚΧΠ. ο, 

γ. 207. [νδώου οτί, 

ν. 208. ποδῶν εὐώδεα π. εεΠίΕ. ταιάο πέδων νεὶ πύθον Βοα]ῖ- 

Εετιπι {εεῖθδο παίτοιῄς. Ἀϊεουμα ειπομανίτ Ῥεμτας. αἆ πας. Ρ. 

230. 4ε φυτῶν «ποσιο οοξίία. Ῥύδων πηπ]ιο απίο Ἠ]μοάο- 

πια 15. 



ες 4ΤΟΝΥΣΙ4ΚΙΩΝ ἆμ. ΧΧΧ]. 1δη᾽ 

ΙΓ. νε] 3) , ; κ ο. ΊἼρη, Ζηνὸς ἄκοιτι, τί σοι χ)οάουσι παρειαί; 

τύπτε τεαὶ, βασίλεια, κατηφέες εἰσὶν ὀπωπάί ; ἵ . ἀ. 

ος: πόλιν πέλεν ὀμβρος ἐπίκλοπος ὑέτιος. Ζεύςι 

215 μὴ πάλιν ἔπλετο ταῦρος, ἐν ὕδασιν ὑγρὸς ὀδίτης : 

τίς πόλιν Εὐρώπη σε βιάζεται; ἠὲ τίς ἄλλη 

᾿ ἀντιόπη, χισῆρς ἀναινομένου γενετῆρος, 

ψευδαλέου Σατύρου λασίῃ νυμφεύεται εὐνῇ : 

μὴ νέος εἰς γάμον ἄλλον ἐπείγεταν ἵππος ἐχέφρω», 

990 μιμηλαῖς στοµάτεσσι νόῦον χρεμετισμὸν ἰόλλων ; 

μὴ Σεµέλην ἑτέρην λοχίῳ μµνηστεύσατο πυρσῷ, 

καὶ στεροπὴν ἐλέλιδε, κυβερνήτειραν ᾿Γοώτων; 

μὴ δαµάλῆς ἐπὶ λέκτρον ἐὔκραίροιο χορεύει, 

μυκηῦμὸν προχέων φιλοτήσιον; ἣν ἐθελήσης, 

995 Ζηνὸς ὀπιπευτῆρα βοοσκύπον ἄλλον ἐγείρεις, 

βουκόλον, ἀγρύπνοις πεχαραγμέτον .Ίργον ὀπωπαῖς. 

εἰπέ µοι εἰρομένῃ, καὶ ὅσον σθέγος ἐστὶν, ἀρήξω. 

ο φαµένην δολόεντι Δεὰ προοπτύξατο μύθδῳφ: 

Κύπρι Φεὰ, θνητοῖσιν ἐάσομεν οὖδας Ὀλύμπου” 

230 Ζεὺς Σεμέλην ἐς Ὄλυμπον ἀνήγαγε, μητέρα Ῥάκχου, 

ἄξει καὶ «4ιόνυσον ἐς αἰθέρα. τίς δόµος ́ Ηρην 

δέξεται; Ὦ τίνα χῶρον ἐλεύσομαι; αἰδέομαι δέ, 

μὴ Σεμέλην ἐείδοιμι γόθην βασίλειαν Ολύμπου. 

δείδια, μὴ ζοφόεντος ἴδω δόµον ᾿Ιαπετοῖο, 

γ. 2132. τί τοι γλοάουσι οὐ{Η. 

ν, 310. 3έ τις ἄλλη ειτε. 

Υ. 3320. ΕΟΥΙΩ860 ἔγειρε, οἱδὶ πι παροταιίγιαθ Ἰπ λαο βεᾷε 
οϊδρ]ιοεῖ. 

Υ. 338. προπτύξατο οἡ. ϱν. 
νε - 

γ, 3230. ἑάσσομεν οἁ1ῖῖ, 



128 ΝΟΝΝΟΥ 
Ἔ 

9. 
905 μή µε λαβὼν ἐλάσειε, μετὰ Κρόνον, ἐκτὸς Ολύμπου. 

ο δείδια, μὴ μετὰ γαῖαν ἓν αἲθέρι γέκταρ ἑλέγχων, 
» «λ ῃ ν 9 / « Φε 
ἄμπελον, ἣν καλέουσι, καὶ ἓν µακάρεσσυ φυτεύση: 

΄ ρω / ; ”ω ξ στα 
µή ποτε τοῦτο γέγοιτο, 4ΐκη, καὶ Γαἴα, καὶ Ὕδωρ. 
λ ; Δ ΄ 3. 3 / λ [ή 3) 

κλήματα μὴ κοµίσειεν ἐς αἰθέρα, μὴ χάριν οἴνης 
[ιά [ή 

«940 οὐρανὸὺν ἀμπελόεντα µετ ἀστερόεντα καλέσσω” 

μηδὲ πίω ποτὸν ἄλλο μετὰ γλυκὺ φέμταρ Ολύμπου, 
’ λ / ” / 

δείδια, μὴ µεγέχαρµμον ἴδω μεῦύοισαν ᾿ 4δήνην, 
4 / .. ” ” 

μή δύρυ πουφίσσειεν ἐπ᾽ ᾿ 4ρεῖ καὶ Κυθερείη" 
ι 9 ω. ς ’ « ΄ ή 

µη σφαλερῇ ῥαθάμιγγι ουσφαλέος «4ιογύσου 
3 , [4 3 ΄ 3 Δ 

αἰθέρι τολμήεσσαν ἀναστήσωσι» ἐγυὼ οι 24 

αστέρες οἰνοπλῆγες, ἐπ ἀλλήλ ἔντες ̓  ἀστέρες οἰμοπλῆγες, ἐπ ἀλληλοισι μανέντες 
, ε/ ων 

µή ποτε βαμχευθέντες Όλοι γαετῆρες Ὀλύμπου 
, / ’ { 

όργια µιμήσαιντο φερεσσακέων Κορυβάντων. 
3 ε/ ττ ο τοι . λ ς/ γι Ἡ 

οὗγ ἅλις αἴσχος ἐκεῖνο ὣεοστυγὲς, ὅττι δοκεύω 
Γ.-. ώ ο λα ο.  ' 

350 Τρωϊον ηῤητῆρα, 4ιὸς δρηστῖοα κυπέλ΄ων, 
. λ υ] γ { / 

οὐρανὸν αἰσγύνοντα καὶ οἰγοχόον «ἄιὸς Ἡβην, 
3 / εἴ λ ’ ’ 

χεροῖν ἐπιχὼογίοισιν ὅτε γλυκὺ γέκταρ ἀφύσσει; 

ν. 250. Ῥορί Ἠσπο Υετευµι ἵν οτί. Ιοσιπίας ἀπο Υθιδᾳδ, 4πιο5 

απίο Υουσαπι 270. οοἱ]οσανῖ. αία Ἠϊο αρεγίο ποια αρα 1λ- 

{γα Υοτο καὶ αρ νιάθηίατ, Βαφρίσοεϊς, ἁπαταια ραρίμαγυη 1ὶ- 

πα ἀἱνογεα {πί6υ 5ο Ῥεγηιπίαϊα 6596. 

γ. 250. νέκταρ χω» εἆ. Ρε. τοΠοῖα Ίασοιπα. απαπι ε]οεσαμίθυ 

ειρρ]οενίί Τα, οἰςί Ίρ6ο Ῥτείαπι οοπ]εείαχας 586 δίαϊπετε 1ε” 

οἰψίί, απϊ απίσχων 4ποήιαθ αἱ ἐπίσχων αἀάλαϊι. 

γ. 250. χάριν εὐνῆς ει. αρετίο 61ΓΘΓ6. 

ν. 241. πρτὸν ἄλλον μετὰ γλ. ο. ϱ, 

ν. 247. ὅλου Π]οάοπι, 

ν. 2490. Ἠϊο νοιδας ἴπ οὐ{α, 5εᾳαθμά Ῥοδίρομίίατ,. Τταιδρο- 

11ο {αοΐα α Ῥοα]σ. . Ῥναθίετεα οἡ. ϱΥ. εδ ὅττι δαεύω. αοὰ 
48 οοᾱ. Θεα]ῖς. ομιομάαίαπα, τα π εἆ. αἲξ. ἱεσίταν εἳ Ίαπι Εαἰς. 

οοιτοχθίαί. ππαῖο {αμιοῦ {Πίος δοκεύω οἳ δαείω Παοίμαδ. 

γ, 3201. ἄιὸς ἡβην Ηἰςτα πάμδειία γυ]ρο. 
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αἰδομένη δ᾽ ἐπὶ γαῖαν ἐλεύσομαι' ἀμφοτέροις δὲ 

αἰθέρα καλλείψω, Τανυμήδεϊ καὶ ιονύσῳ: Φ 

αἰθέρα καλλείψω, «Σεμέλης δόµον. εἷς δύµος ἔστω 
Ε) λ Ε] , Δ {.. ἃ ό 

ουραγὸς ἀμφοτέροις, καὶ ΙΠερσεῖ καὺ 4ιογυσῳ. 

ἵξομαι εἰς ἐμὸν .4ργος, ἐς ἀγλαὸν ἄστυ ἸΤυκήνης, 

ἐν χθονὶ ναιετάουσα σὺν ὄχνυμένη δὲ τεκούση 
- ας 3/ ῃ , »] η 4 Ε) 4 

ἔσπεται αυτος «4ρης, σὲο νυμφίος ' ἀλλὰ καὶ αὐτὴ 

360 Σπάρτης σῆς ἐπίβηθι, καὶ εὐθώρηκα δεχέσθω 

365 

270 

χαλκείην σὺν ᾿. 4ο χολωομένην ᾿ 4φροδίτην. 
- , / , ; Ν 

οἶδα, πὀθεν µεθέπω τάδε πήματά' πατρὸς ᾿Εριγνὺς 
νά /- , ον Όβριν απαιτίδευ µε; βιαζομένοιο τοκῇος, 
τ/ ” ο ΄ ο 

ὃττι Ἀρόγου γενετῆψος ἐπιβρίθουσα κυδοιμῶῷ, 
λ αλ. , μυ, [ 

σὺν 4ἱἴ µαρναμένῳ Τιαηνιὰς ἔχραεν ᾿Ηρη: 
; ος Π 

καλὺν ἐμοὺ, «4ιώνυσον ἰδεῖν κατὰ µέσσοον Ὄλυύμπου, 
ε! ώ η 12/ ς / 3 / 

Ίμενον ἐγγὺς Ερωτος, ἀμέστιόν -4φρογενείῃ, 
μας , , Δ ; αἰγίδα κουφίζοντα μετὰ Ἰρονίδην καὶ ᾿ 4Ψηνην. 

ολλὰ 9. 1 κ ΄ πο ὢν τε εο δ᾽ ορ, ; οφ ν λλά, Φεὰ, χραίσµησον" ἐμῆς ὃδ᾽ ἐπίκουρον ἄνόγκης, 

εἰς µίαν ᾿Ἡριγέγειαν, Όπως «ιὸς ὄμματα Φέλξη, 
/{ / / 

δός µου κεστὸν ἱμάντα, τεὴν παγθελγέα µίτρην, 
Δ Δ ς [ή 3 - 3 -” 9 να καὺ «4ιὸς ὑπνώοντος ἐμοῖς ᾿}νδοῖσιν ἀρήξω. 

{ ς ’ ιό 

ο ἐγὼ γεγόµην ἑκυρὴ σέθεν' ἡμετέρου γὰρ 

ἵέος, Ἡφαίστοιο καὶ -ἄρεος, ἔπλεο νύμφη. 
μ / Π 3 375 δὸς χάριν ὀψιτέλεστον, ἐπεὺ κυανόχροες 19δοὺ 

» ὼ 

ξεινοδύκοι γεγόάασιν ᾿Ερυθραίης ᾿{φροδίτης, 
ο ------------ 

γ. 300. ἕἔσπεται καὶ αὐτὸς 4ρ. θᾱ. ϱτ. θιιθμᾶ, Ἐαῖς, 

ν. 264. ἐπιβρίζουσα οὐῖ. 

ν. 270. Ῥοϊι]δοί Πίο γθιδις 5εᾳεηῖ ροδίρομὶ; 9ο Πα 80ἶο- 

απ απθύΗθ Ῥγοοιια Γογιαής ε]αδμιοάί Ἠιαλίαίοηςς ΠΠΤΘΕΡΟΠΘΥΘ, 
γε]αῖ αἆ πιπασπάσια καὶ, απᾶπι ῥεΙμχήδ, πμαση ια ποια. 

νΥ. 275. 374. ἵν οὐ{ἠοπίρας ροδί νθυδι 220. 1οοί, αργα Ίατα 

ππομαί. Ῥναθίοτοα γ. 271. 64. Ῥτ. Ἠαροί υἱέας Ἱφαίοτοιο, φαοᾶά 
α Γα]ίς,, ΘθλλαΓ αμ, 



ιο ΝΟΝΝΟΥ 4ΙΟΝΥΣΙΑΚΙΝ 14. ΧΧΧΙ. 
' { Ἅλ 

οἷς κοτέων «4ιόνυσος ἐπέχραεν, οἷσι καὶ αὐτὸς 
”’ 3 , [ή 

Φηλυμανὴς ἄστοργος ἔχώσατο παιδοτύκος Ζεύς," 

καὺ σιεροπὴν ἐλέλιξε, συναιχµάζων «4{ιονύσῳ. 
, 4. μις τῃ ο. , 

98Ο δός µου κεστὸν ἵμαντα ῥοηῦοον, ᾧ ἔνι μουνῳ 
3 ον , ς ιά ΄ μ 

)έλγεις εν ἑγὺ πάντα" καὶ ἄξιος εἶμι φορῖῆσαι ή η 2 

.. ος - , Λ μ.φα / 9λ Μ. [ή 

ως ζυγίη γεγαυῖα, καν ως συγάευΛος Ερωτωγ. 

ν. 281. φορέσσαι οἁΙί. φορῆσαι θχαὶ ΙΡ. Ν. 309. 

ο 



ΝΟΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΠΟΛΙΤΟΥ 

ο ο ο τον τον Ἡ οκ 
“ 



Έτ τοβμόη, 
ι 
π 

Ἂν δὲ τρωρ ροτῷ καὶ δευτέρῳ εισὶ κυδοιµοί, 

Ὅ καὶ 4ιὸς ὑπναλέοιο λέχοε, καὶ λύσσα «4υαίου. 
αν ς : κ ας ο 

μα) 



ΝΟΝΝΟ Υ 

4 ΤΟΝ ΕΤ ο ᾱικ ὦσ Ν 

ΛΒ, 

α ’ 3 , 
«“ὸὰς Φαμένη, παρέπεισε. δολοφράδµων ὃ᾽ ᾿4φροδύτη 

’ [ή ο] [ή δὲ ηλ 

πείφετο κερδοσύγησι' ἄνειρύσασα δὲ κόλπου, 
ρω ; Δ κ 

“Ίϊρη δῶρον ἔδωκε «Φδελήκονι πεστὸ» ἐρωτων. 
’ ρω α, .. / πω / καί τινα μὺδον ἔλεξε, χάριν Θελκτῆρος ἵμάντος " 

/ τω ά ρω / 

5 4έχνυσο τοῦτον ἵμάντα, τεῆς ἐπίκουρον ἀνίης 
- ς ΄ { [4 σω 

Φέλξεις ὃ᾽ εἰν ἑνὺ πάντα πὀθων 9 ύντορι κεστῷ, 
, ο ’ Δ ”/ 

"Ἠέλιον, καὶ Ζῆνα, καὶ αἰθέρα, καὶ γορὰν ἄστρων, 
Ἅν ΕΚ 3 / αλα 3 » καὶ ῥοον ἄστηρικτον ἄτέρμονος ἡ2κεανοῖο. 

τά , ... ’ Έϊπε: καὶ  4σσυρίην -«Πιβανγηϊδα ὃδυσατο πέτρην. 
ε/ π / / / / 10 Ἡρη ὃ᾽ ἀστερόφοιτον ἐδύσατο κύκλον Ολύμπου. 

ς Ρ] / [4 καὶ ταχυνὴ πάγλευκον ἕὴν ἐπεκύσμεε μορφήν᾿ 
α Ρ ὢὸ 3 / ’ α/ [ή 

πολ]άκι ὃ) ἰσάζουσα, κπαθειμένον ἄχρι μετώπου, 
, ση / / Ε) / 

πλαζοµέγης ἔστησε µετήλυδα βότρυν ἐθείρης " 
Δ 1 { ’ ; / καὶ πλεκτὴν Φυόεντι κόµην ἐδίηνεν ἐλαίῳ, 

-----υ---υὓὐὔ4 ο -- 

ν. 6. πὀθεν ἐθύντορι ο. Ῥτ. διπθιά. Ρα]. 
γ. 12. παλλακίδ᾽ Ενοᾶοπι. 
Υ. 15. Ῥορδί Ἠππο γεδαπα Ἱοριπίαν νι ο], γευσας ἆπο ὅ4. ὅδ. 

απεοθβδατίο αἲ πει παταοπίφ το]οῖοιαί, Ῥετηπομί οί αὐ 

ἀλλά πιοπιεπίατα, πο, ονπαῖα οπιπῖ οοπιροδίίο, ἵπ ραβ [ουτε 

αντ. ὉΟΓ. Π. ξ. 17ο. 55. Τμεοοσϊ, Τά. ΧΥ. 21. 20. 585. 60. 45, 

Ἠ]ο αροτίε ἱπτραπί. 

ν. 14. ἐδίηνεν οἁϊιῖ. 
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320 

2ο 

ὦο 

ὦ5 

νΝ θα ραυ-ο-ν 

ιο] α ’ 3 , 

τοῦ καὶ Διγυιένοιο µετ αἰθέρα καὶ μετὰ πόντοχ, 
. ε/ Π [ή γαΐαν ὕλην ἐμέῶυσσε μύθου δυλιχόσκιας ὀδμή : 

καὶ κεφαλῆ στέφος εἶχε παναίολον, ᾧ ἔγι πολλαὶ 
/ 5 2/ τι ζ 

λυχνίδες ἠσαν, {-θωτος ὁμόστολοι, ὧν ἀποπέμπευ 
λ ’ , 

φαιδρὰ τιγασσοµέτων ἁμαρύγματα κυπριδίη φλόξ" 
της δὲ ’ 3ο. «λ ΕΣ δι ιν ας 9 η), εἴχε δὲ πέτρον ἐκεῖνον, ὃς ἄνέρας εἲς πὀθον ἕλκει, 
}Ύ/} λ 1 4 

ούνομα φαιδρὸν ἔχοντα ποθοβλήτοιο Σελήνης" 
ἀ Ω. ιά / Ε) ΄ ; 

μαὶ λίῷον ἱμείρουσαν ἐρωτοτόκοιο σιδήρου, 
{ / ς 

καὶ λίῷον ᾿Ινδῴην φιλοτήσιον, ὅττι καὶ αὐτὴ 
- ες ; { ς / 9 , 

ἐξ ὑδάτων βλάστησεν, ὁμόγνιος 4φρογενείης, 
, 3 5 τό ΄ δν .- 

πυανέην ὢ υάκιύον, ἐράσμιον εἰσέτι Φοίῤῳ: 
5 3 δ᾽ κ ω λ Π Ξ- Ξ 9 / ΄ 

ἀμφὺ ὃ᾽ ἑοῖς πλυκάμοισιν ἐρωτίδα δήσατο ποίην, 
η ’ ’ ςε/ .] 

Ἡν φιλέει Κυθέρεια, καθὼς ῥόδον, ὡς ἀνεμώνην, 
Δ , λ) / ς 1. Γας 

φαὺ ΦΟΡΕέει, μέλλουσα µιγημεναι υἱεί Ἠυρῥης " 
Λ ; μ 3 χο { πω 

παὺ λαγύνας στεφανηδὸν ἄηθέέ δήσατο κεστῷ : 

εἴχε δὲ ποικίλον εἶμα παλαίτατον, ᾧ χύτο τύμφης, 
’ ΄ { , πρυπταδίη φιλότητι κασιγνήτων ὑμεναίων, 

΄ Ε) ’ υγ. ιά ων , 

φυμφίον ἀρχαίης ἔτι Λείψατον αἷμα κορείης, 
΄ ό ε, ά , 

πουριδίης φιλότητος ἵνα µνήσειεν ἀποίτην 
’ ’ ’ ῃ 

νιψαµένη δὲ, μέτωπα κπαλύψατο γώροπι πέπλῳ, 
Δ [ή ῃ ς ου εν ΟΕ 3 

καὺ περόκην συνέεργεν; ἑοῦ κληϊδα χιτῶνος 

ν. 16. ἐμέθυσε εἰ. ϱε. ειπεν. Εαἰκ. 
ν. 19. Ἐοτίαςεο ργαρείατεϊ ὧν ἄπο πέωπει. 
ν. 30. Λίθον Ἰνδώην αάτι. Ὡοξερίοπεπι γίάε ΧΤΥ. 120. 

ν. 24. ἀφρογενεύρς Πιτ. παϊπαδου]α εᾱ. αἲῖ. 

ν. 26. ἀμφὶ δέ οἱ πλ. εἀλί. µα]]α Ἀοπί {αοΗίαϊθ, 
ν. 27. καὶ ὡς ῥόδον, ὡς ἄν. θ1ῖ. δε Υεχθος., αἲ καὶ αἲ οχᾶ- 

ἑἑοπετι ἀπίεπειάαπι ο χοςῖε {οοίδδεῖ. 
γ. 2ο. αἷμα παλαίτατον Θ64Πί. Οορίο5ε ἆε Ίος Ίοεο Ώονν1]. 

απ Ολαγ. Ρ. 458. ο. ΤΑρ5. ἀἱδρωίαί, Ίνα ἴαμιοι αἱ Ἠίο οἳ ν. ὅ2. 

Ίπίοτ εἶμα αἳ ἅμμα οριίοµεµα ἀατεῖ. 
νν. 24. 56. ναὶσο ροδί γειδυη 1ό. οο1]οσαχῖ, 8αργα ομδεινα αμ, 

(αοιεχάῖα Υ. 99, συγέεργὲ νέου οβεταμὶ οὐ τι, Ἅαίθ, . 



" νε 3 5 ιά Β τν , 

4ο καὶ «41ιὸς εἰςορόωντος. ἐδουλωῦησάν. ὀπωπαί" 

49 καὺ ποθέεις ᾿Ινδοῖσιν ὑπερφιάλοισιν ἀρῆξαι ; 

/ ᾱ , 

ΠΙΟΝΥΣΙΑΚΩΝ 48. ΧΧΧΙΙ, κ νο» ον 
ῃ / 3 , ν. ο) ; / 

καὶ δέµας ἄσκήσασα, κα) ἀθρήσασα Κατόπτρῳ, 

ὧς πτερὸν, Πὲ νόημα δι αἰθέρος ἔδραμεν Ἡρη.. 
' λ λ 3 4 αν .. 99. , [ε , π 

.λαὺ 4ιὸς ἔγγυς ἵκανεν: ἰδών δέ µυν ὑψιμέδων. Ζεὺς 
’ ελ } { . « ο . α 

ἀλερμοτέρους, ἐς. ἔρωτας ἵμάσσετο κέρτορι κεστῷ, αν 
νο 

καί µιν ὀπυπεύων, κρονίδης ἐξείρετο μύθῳ"'. 
Ιχ ΄ ’ ς ὕἤεο : / ’ “ρη, τίπαε βέβηκας ἑωῖον εἰ κλίμα γαίης,’... 

’ { ς» , / 5 ΄ , 

τίς χρειώ σε κπόμιζε; τί σήμερον ἐνῶάδε ῥαΐεις; 
η / , 3/ / ή ΄ 
Π ῥᾳ.πάλιν κοτέουσα πορύσσεαι οἴνοπι Βάκχῳ, 

Ἔννεπε. καὶ γελόωνει Φόφῳ πολυμήχανος Ηρη 

ζηλομανὴς ἀγόβευε 2 παρὀιφαµένη παραμοίτην ῶ 

:: Ζεῦ πάτερ, .ἄλλος ἔχει µε φίλος ὀρόμος: οὗ γὰρ ἱκόνω, 

Ἄρεος ᾿{νδῳοιο καὺ ᾿Γνδοφύνου «4ιον 

50 ἄλλοτρίας µεθέπουσα µεληδόνας: ἄντολίης δὲ. 

6 καὶ βίος ὀχρήΐστας, ἀποιχομένων “Ὑμεναίων. 

εισποῦτον ἐγὼ καλέουσα,, απαλάνδρομοροόνάδ βαύνω : 

Μ.. 

γείτονος ᾿Πελίοιο µετέρχοµαι αἰθοπας  αὐλάς, 

οπερχοµένη: -πτερόεις γὰρ Έρως. παρὰ Τηθύος ὕδωρ : 

ακεανηϊάδος Ῥοδύπης δεδονηµένος οἴστρῳ, 

συζυγίην ἀπέειπε" καὶ ἔπλετο κόσμος ἀλή της 

αρ γὰρ, ὡς Ζυγίη κικλήσκοµαν, ὅττυ καὶ Ὀδαῇρν 

 χεῖρες ἐμαὺ πρατέουσι τελεσσιγόνου τοκετοζο. 

{ Τοἴον ἔπορ. βούωσαν ἀμείβετο Φερμὸς ἀκοίτης : 

ο Στ, μα Ἰνδώοιο οτε, 
1 , «1. 91 γείτονος, Ἱερίταχ, αὐλὰς ᾽ἀντολίης αβοπιις: οἱ γεί- 

τονας. Βο]]ς Ἠαβοχγοπιας ααἷα.. Φα6ᾷ Ρίτα5 Ὠϊο αριίας οςι, 

ν. δά. κόσμος ἀχήτης θᾱ. ϱν. επιειά. Εαἰῖς, 

ᾖψ. 66. Ῥνορηίωμι Γαΐφθοί καλέσουσα. 
γ. ὅ7. ὅττι καὶ αὐταὶ εᾱ. οἷι. εκ ἠπίθγρο]αξ. ΈοἩς, 

(Ύ. 8. παῖδες ἐμαὶ κρ. θΔΙΙῖ. αιιοᾶ ὙθγΙμα 6990 3101. ροΐθεῖ, 
Ῥρεειαί 6ο Φιμο, αἱ Πιούμακα, Ο8, ν, Τά. 9. 

Το]. 11, Ν 

.. 



σα ' ν 

146 ΝΟΝΝΟΝΥ 

: - 1 ᾿ Π ο οὐ ἵἹ Γ 3 { 

6ο Ἀύμφα φίλη», λίπε δῇριν. ἐμὸς 4ιόνυσος ὀγήνωρ, 

ἅμώων προθέλυµνον ἀβακχεύτων γένος ᾿Γνδῶν, 

τι. χαιρέτω. ἀμφυτέρους δὲ γαμήλια λέκτρα δεχέσθω 
6 ε] 3 λ / [ιά η ΄ 

, οὗ γὰρ ἐμὲ Ίθονίης ἀλόχου πὐθος, οὐδὲ Φεσίνης 

Φυμὺν ἐμὸν Φελκτῆρι τύσον ῥακχεύσατο κεστῷ 

ἃς κ . κε ας κ.α 

05 οὐδ' ὅτε ηγέτης “4τλαντίδος, ἧς ἀπὸ λέκτρων 
1 τν / 2 

πρεαβυγενὴς πολιοῦχος ἄεξηθη «{ακεδάίμων: 
ή δω , ’ 

οὗ τόσον ἠθασάμην Νιόβης παρὰ γείτονι 4έρνη, 
; Ξ ν) / Φ ’ α 5] /{ 9 ο” 

“ουρης ἀρχεγόνοιο ὤορωγεος' ου τοσον /Γοὺς 
Ν ’ ’ τι 

φοιτάδος, Ιναγίης, ταυρωπιδος, ἢ παρὰ Νείλῳ 
, λ 3 χ” / μάς) { - , 

πο τίκτε γθνην Επιάφοιο καὶ ἄρχεγονου Μεροέσστς" 
"5 ; ΡΕ ηλ 9. ) 3 ο Σ { πι ο 
οὗ ΠΙαφίης τοσον ῦον ες ἵμερον, ἧς χάοιν ευνῆς 

-- ιζ 3 ’ η , 

Κενταύρους ἐφύτευσα» βαλὼν σπόρον αὕλακι γαίης" 
« ῃ ου / λ ιά ρλς. 1 3 ή 

ὡς σέο νῦν µεθέπω γλυκερὸν πὀθογ. ἡ ῥα καὶ αὐτη, 
ρ Κιὸ -” ς , Π 

ὡς Ζυγίη γεγαυῖα καὶ ως µεδέουσα γενέθλης, 

75 Κυπριδίοις βελέεσσιν ὀϊστεύεις παρακοίτην; 

ο νε 00. Ῥτο ἐμὲ Ρροϊαϊβοεί Γ. ἔτι 5ονϊρῖ; δεὰ τεοίθ νο ἀμρ]εςκ αο- 

ο ειδα. ἐμὲ εἰ Θυμὸν ἐμὸν ν. 8. Ἠαβοι. 

γ. 64. Αρετία εδ Ιαουπια ροδῖ Ἠππο Ὑδγδιπα. οἰδί θαπι πεαίτα 

εὐίο αρποδοῖ. . Δαῑαι αἲ τά ουδ) ὅτε Ίπυγέτηε εἰβρίοε ἀῑοξ 
ροιμφθοί, Φειποὶ καἰίοιι ουδ ὁπότ᾽ ηρασάμην εἰο. απϊεοθάετο 

ὀἀεραΐσεοι, αἱ 14 Ἠοιποτίοί! ]οοί Π. ἕδ. 510. 56. οεοουοιιῖα οἶατα 

οξῖεμάὰ.. Ἐι ρ]άγεδ ᾖονῖ αππογο5 Νοππας μον, ο. Ν. 619. 

οοἳ]. 11. 55, ΝΗ. 117. 85. αν 

ν. 07. οὗτος ὃν Ἰρασάμην εἀ τι. αἀθοφιθ {ροσάµην οὐ. αἲτ. Ύποὰ 
Έα. εομ]θοίσςο ἀῑοίίας, αῑδί 6εντου 5αΏεςι. Νε γιά θα. 

τον Ρτοίονίας, ἱαπφμαμι Ὀεν 1 οοττοοίίο, α Οἰανίοτίο αἲ ΑΡροϊ- 
1οά. Ἐ. Π. Ῥ. 198. 

ν. 68. οὗτος ὃν Τοῖς εἰ. ϱν. οιιιθιά. πι οᾱ. α]τ. ορο Εαἰκειῦ. 

γ. 69. 13 παρὰ Ἀείλῳ εα. οᾱ. Ρτ. αἲ οοά. θπιθµά, 

γ. 70. περοέσσηε ναϊἰσο, Ἠτετα ποτ αἲ Πίο. ΄ Ῥεβδίπις 

Έυπο Ιοσμι ἱπιουρχείαϊυιν Όιυιααδ ρ. δα. 5. Ψἱάν Οοπμιεμῖ. 



 Ἅν .. 

410ΟΝΥΣΤΙΑΙΚΟΦΝ 40. ΧΧΧ. 14} 

τος εἰπὼν, γουσέᾶς νεφέλας πυργηδὸν ἑλίξας, 

«δινωτὴν ἐπίκυρτον ἐνεσφαίρωσε παλύπτρην" 
αγ / , η γη . { «λ / , 

καὺ «λαλάμου ποιητὺς ἔην τύπος, ὃν τότε κύκλῳ 

ριδος αἰθερίης ἑτερόχθοος ἔστεφε µὀρφὴ 5 β 

8ο πορφυρέη, καὶ ηνὲ καὶ ὀγλαοπήχεϊ κύ ορφυρεη, καν Αήνυ καὺ αγλαοπηχεί νυμφῃ 
.) στ .) ’ ς 

αὐτόματον σκέπας ἠεν ὀρεσσαυλαν ὑμεναίων, 
’ .) ’ να ν ο, ᾱ ” ὰ 

καὶ τύπος αὐτοτέλεστος ἀναγκαίης πέλεν εὐνῆς. 
εν α /. | « , ς η 7 ως ν 

Οἳ δὲ γάμου λαρίεντος ὀμίλευν ηδέῖ «εσμῷ 
τ- Δ / 

1αἴα δὲ πηωεσσάν ἀναπτύξασα λοχείην, 
8 }/ Θ ο « ο - 12 πῃ 3 [ή : ’ νά 

ὃ ανὔευιν ἱμερτοῖσι γαμηλιον ἔστεφεν ευνην 
; / σ-, ’ ω [ ͵ 

καὶ κρόκος ἐβλάστησε Κίλιξ, καὶ ἐφύετο μῖλαξ ' 
; νο α/ , , 

«)ἠλει δ᾽ ἄρσαενα φύλλα συνέπλεκε γείτογυ ποίη, 
{ ΄ , 

οἷα πὀθου πφείων, καὶ ἐν ἄνθεσιν ἄβρὺς ἀκοίτης" 
Δ λέ ἐς 3 , 3 Ἡ [ή ὃ λό «/ α. καὶ λέχος ἀμφοτέρων ἐπεμόσμεε διπλόος ὅρπηξ, 

Ζγ / Ῥ ζην 4 ἃ Ἰ / να) ὁ 9ο Ζῆνα κρὀκῳ πυκάσας, καὶ µίλακι σύγγαμον Ηρην" 
λ λ η δι 3/ / , ω καὺ «1ιὸς ὀξὺν ἔρωτα νοήµοχι δείκνυε σιγ] 

{ / 9 [ 

ἔμεροειρ φάρκισσος, ἐπιθρώσκων ἄνεμωνη. 
νο / . / , { ’ 

ουδέ τὶς ἀθανάεων σκιόεν λέγος, οὐ τότε ἈΝύμφαν 

γείτονες, οὗ Φαέθων παγεπόψιος, οὐδὲ καὶ αὐτῆς 
3 3/ ’ 1 Αα. { π 95 ἔδρακεν ἄφθιτα λέκτρα βοώπιδος ὅμμα Σελήνης" 

πυκγοῖς γὰρ γεφέεσσίν ἐμιτρωῦη σκέπας εὐνῆς, 

ν. 86. ἔτρεφεν εὐνὴν ϱά1ἰί. 

ον. δ7. Απο Ἠαπο γθίδαι ἴπ 6418. Ὑθίθιις 80. 1παῖς οο][οσαίιν", 
ποια Ἰοοί Υομιιβιαίο οοχταρία, «μας µεταμοθφώσει πἰθτας, τα 

Ώουτο» ΕΙ, οτοςῃς ϱ Ῥαθτο, μ]ακ ο ράε]]α, οὐσποαηΊρααδ. οσίται 

Ίχαπογο (ο, Ονία. Μει. ΤΝ. 252.) δρίτωιία αἀίνας απο δοµΣ. 

Ῥναείθτεα Θήλει ὃ᾽ ἄ. φῦλλα οὐ], 

γ. 88, οἷσι πόθου εξ Ἱπ ᾖπο ἀβρὸν ἀκοίτην οἁλῖ. 5ἶπο δ8Η5.. 

γ. 90. Ώο ρτϊδήπα γεγρας 5οἆο νὶάο αἆ ν. 87.. 

ν. 06. σκοπὰς εὐνῆς θὰ. Ρχ. ποδίταια λαβοί ϱ4. αἲε εκ οιπειά. 

Τα], «αἱ ρταείθγοα ἀθίοιί5 οομ]θοίί οκοτὺς εννην. 

ὃ 9 



ὃν 

4’ - 
148 ες ΒΝΙΟΜΝΙΝ Ότι: 

κοὺ 4ιὺς ὄμματα θέλξεν ὁμόστολος “Ύπνος ᾿Ερώτων. 

Ὄσρα μὲν ἀβρὸς ἴαυεν ἐν ἄνθεσι «ελγόμενος. Ζεύς, 
- ᾽ απ! ΄ 9 ’ 2; 1 , 

ἠγκὰς ἔχων παράκοιτιν ἀαθηήτων. ἐπὶ λέκτρων" 
ι Γ δὲ κ λο 3 1 3 οφ. 

ποο τοφοα ὁὲε ποιχιλοµορφος ἓν ουρεσι Φφοιτας Εριννυς 
ιά 3 / 

κ »εύμασιν Ἄφόθοια ἐθωρήχθη 4ιονύσῳ" ο 8 

ο πα ατύποφ. ἐσμαράγησεν ἔπ᾽ .ὀφθαλμοῖσι "4υαίου. ... 
ας θε ο 

κ Σ. -σεισαμέγη βαρύδουπος  ἐχιδγηεσσαν ἑμάσθλην " 

"μαὺ κεφαλὴν. ἐλέλιξε" ὁρακοντείων. δὲ κοµάων 

το ποῦ φρικτὰ τινασσοµένων ἐπεαύρισε Λοίχιος ἠχώ" στ 
ο 3 

καὶ σκοπιὴν ἔρῥαινον ἐρηιάδα πιδακες ἰοῦ:. ..... το 

ἄλλοιε «Φηρείοιο  τύπον φαίνουσα προ:ώπου, 
λ µάγὴς ἔφριξε.λέων πυκιγότρεχι λαιμῷ, Ὑλλενο 

γάσκατι Φοιγήενει καταΐσσων άιονύσου. 

η 

Γετλ ν 3 { : ε/ , 

110 {ΓὉν μεν ἀμερσιχοοιο ατόσχετον ὅλματι λύσσης - 
2”, ὼ ,” ν ’ ϱ) 

άρεεμις ἐσκοπίαζε, καὶ ηῶελε λύσσων ἑλάσσαι; . 

ἀλλά µιν ἐπτοίησε ῥαρύκτυπος ὑψόθεν Ἡρη, '. 

πυρσὸν ἀκοντίζουσα᾽ καὶ εἴκαθδε δεσπύτις ἄγρής, --.. 

μητρυιῇ κοτέουσα᾿ φυλαξ δέ τις ἔπλετο Βακχου 

115 µαιοµέγου, καὶ .Φ ἤρας ἑοὺς ἄνέκοψεν ἀπειλῇ : 

καὶ κύνας ἀγρευτῆρας ἐπεσφι/κώσατο λαιμῷ, 

αὐγενίων σφίγξασα. πολύπλοκον ὀλκὸν ἑμάντων, 

μὴ χρόα δηλήσαιντο νοοσφαλέος 4ιογύσου. ; 
--υ----ᾱ- 

ν. 106. πίδακες ιού ο, Ῥτ. θοσθη ια μα μνε Ἐα]ς, 

γ. 107. ἆλλ ὅτε Όπρ. εἀ Πτι. ἄλλοτε 5εμιεὶ Ροδίζαπι οἵαι ΧΣΙΣ. 
Ὀ21. εἶδι Ἠ]ο Γοσίαεςε Ίαοιμα συ ήεςί. 

ν. 110. γα: άσχεται ἅλματι ο. ρε. ειπειιά. ξαἵῖς. 

Ἵν. 114. μητρυιὴν κοτ. οὐ. ντα 

Υ. 116. ΕΙδὶ ἐπεσφηκώσατο Λαιμῷ οκρ]εανὶ Ῥοϊοδῖ, οἵ ἰάθιι 

Τετε ἀεμοῖαί, ας δἱ ἐπεσφ. κημῷ ἀῑκίδοί, πια]α Ταππει Ῥτορίες 

γοτδιµαι δες. ἐπεσφ. δεσμῷ ἂᾳ Ἴοτο, πο οομδιτίεῖο 1οπθί, ᾖ7,ειί- 
δεῖὲ, 

γ. 119. δηᾖήσοιντο. εἀΙἰῖ 



4ΤΟΝΤΣΙΑ4ΚΩΝ 48. ΧΧΧΙ. 49 
ν ΄ Ν ὶ ’ ή ν σω 

«ερτερίῳ δὲ ἨΊέγαιρα πελαινιόδωσα χιτῶνι, 
| 1 

᾿ τ 5 / / 1320 εἰς φόβον αὐτις ἵκανεν, ἐπαιθύυσουσα «4υαίῳ α 
1 ; Ἱ , , Δ ο ἃ ἆ 

-. φάσματα ποικιλόµομφα. καιὰ Βρομίοιο δὲ πολλαὺ ας 

ἰοβόλου ῥαθάμιγγες ὀϊστεύοντο καρήνου, 

καὶ ῥλοσυροὶ οπαῴἾρες ἀεὺ δέ οἱ ἔνδον ἄκουῆς 

γερτερίης ούριζε λαθίφρονος ἦχος ἱμάσθλης. 

136 Καὶ µογέων, άιόνυσοο ἐρημάδος ἔνδοδι Ἰόχκηο 

δύφβατα φοιςητήθὲ διέστιχεν οὔφεα ταρσῷ, 

ζσῦματι «δαιμοιίῳ δεδο:ημένος' ἀμφὶ δὲ πέτραις, να 

οἰστρυμίφῃο ὅτε ταῦρος, ἑὰς ἤρασσε κεραίας, 
Ιλ , / ῤ .. ου τρ αλέον μύκημα χέων λυσσωδεῖ Λλαιμῷ : 

” 1 Δ ιν η / 3 , 120 πυκνά δὲ καλλείῴασα καὶ υσιερόφωνον ἀοιδήν, 
΄ ΄ ’ ν 3 , 

ος φ9ὀγγῳ. μαινομένγῳ. µυκήσατο δύςὢροος Ἠχω, 
9 / 6 Ν ν » ῃ , 
ἀγτίτυπον 9ρασὺν. ηχον ἀμειβομένη «4ιονυσου. 

καὶ βαλία; ἐλάφους, Λλασίαο τ ἐδίωκε λεαίνας 
/ » . . ση τ 

Τόμχος αελλήεις, μεθ έπων ὀρεσίόροµον γρην” 

125 οὐδέ οἱ ἄγχι λέων Βριασὺς ηἠῦε' ταρβαλέη δὲ 
α/ 3 3 ή / ὄρκτος ἐριπιο ητος ἐκεύθετο φωλάδι πέτρη, 

͵ , - « 5 λύσσαν ἀπειληεῆρος ὑποπτήσσουσα «4υαίου, 

δεχνυµένη ῥλοσυρῆσι Φεήλαιον ἠχον ἀκουαῖς' 

δι τετ ε------------ πι --- 

γ. 120. εἰς ζόφον αὖθις ὧι, εἀϊτι. αἴπο 5εΏςι. 

γ. 121. μετὰ Εμ. 6ἱ Υ. 564. ἰοβόλοι αα1ττ. 

ν 125. σπινθήρες Ῥθπθ 56 Ἠαβοτεαϊ, οἱ {αεί πιεμἰίο αἀθβδεί; 

4ᾳ οοιιἱο ντι 1ρηίβαδ οοξίίαγε ἀπσίας νἰάδιας, ο. σμήριγ] ες 4ε 

εεγρεπάρας, ααῖ ῥγο ο παίθις θα ὃ 
ς 

γ. 120. Ὀθμδαβ ναείας θ996: τε]οῖιῖ βαδιον οασιζ τη βτ15, 

τν σφυἱρδ απίεα τεβροµάενο οομδαθνί, Βασ πμαβίτυπι 1ομοιοβαῖ 
ι φ 

Έσίιο. θεά ἀονίίεταιας τβετίος ἁἀθεοΏρίίο οαχιηἰηῖδ, 4μοά Υο- / 

Ἰωί; Ἠθηθ ρ]ασθί καί, τατο δἷο α Ν. Ῥοδίίμια, Οιιά δἱ Πσανα ᾽ Ρ 
δὲ καλλείφαόα καὶ ἑστερόφ. ἀοιδήν βοη)ρβἱδδεῖ” 

Υ. 190. λασίας ὃ- «δίωκε οἁλΙῖ. 

Υ. 198. δαινυµένη 4. ῥτ. εἴθμᾶ, Εαλῑς. 



159 ΝΟΝΝΟΥ. 

ὃ ώς ἃ ρε 2θἐιδυέ ας ν ἱιηκεδαγους τε ὃρακοντας, ἐρειδομέγους τιγὶ πέτρη, 
/ / / /.. { 140 µείλιγχα λιγμώωντας, ἀπέθριυε νηλέὶ Φύρσῳ: 

λ 3 ’ 

καὶ σκοπιὰς ἐτίναξε, τανυγλὠχυι κεραίη 
/ ’ -- ου / κτείνων ἀκλιγέων ἱκετήσια φῦλα λεύντων" 

ἃ { ελρο σε) Ε) { 
καὶ δρύας εὐπάρποιο µετεθῥίζωσεν ἀρούρης 

αν 5 ’ 9. / ν,. / 
''4δρυάδας τ ἐδίωκεν" ὀϊστεύων δὲ κολώνας, 

σι δι ω Π ”/ / 

ιά5δ ἨἉπηιάδας ποταμοῖο µετήλυδας ἤλασε Νύμφας, 

Ῥασσαρίδες δ᾽ ἀλάληντο, καὺ οὐχ ἥπτοντο -{ναίΐου, 
ὧ ’ { 

καὶ Ὑάτυροι φρίσσοντες ἐγεκρύπτοντο ἑΦαλάσση" 
ε) / 5 3 ων εκ / ... σα λὴ 

ουδέ οἳ ἐγγὺς ἵκοντο, τεθηπότες ὄγκον ἀπειλῆς, 
{ 3 οἱ / ς “ς τν ’ 

µη σφιν ἐπαΐξειε, γέων ἕτεροῦροον Ίχω, 
- ώ -ο ν ; ; 

159 ἀφρὸν ἀκοντίζων χιονώδεα, μάρτυρα λύσσης. 
/ 3 ς ’ ) κ 1/ { 

4ηριάδης δ᾽, ὑπέροπλον ἔχων Ὀράσος, ἔχραε Ῥάκχαις, 
/ / ’ ΄ γεύµασιν ᾿ΠἩραΐοισι τιγασσοµένου 4ιονύσου. 

ς 3 Ἡς/! , ς . / ς ο 
ὡς ὃ᾽ ὅτε χειμερίων ῥοθίων μυκώμενος ὅλκῷ, 
}’ ϱ. { Αα ; / 3. 4 ἄπλοος ἀντιπόροις ῥακχεύειο πόντος ἀέλλαις, 

156 Ἄ ἥ : ΑΔ ϱ , "ως 5 / . Ἀύμασιν ἠλιβάτοισι κατάῤῥυτον Πέρα γίφων 
, γα ... ς ο 

πρυμναίους τε κπάλωας ἄφειδέν κύματος ὁρμῆ 

λαίλαπες ἐῤῥήξαντο, καὶ ἄσθματε λαῖφος ἑλίξας, 
κι αι 3 , , [ή ”/ ἵστον ἀγεγλαίνωσε πεκυφότα λάβοος ἀήτης, 

λαίφεσιν ἀμφίζωστον: ἐδοχμώδη δὲ κεραίη" 
σω , Π 3 ΄ [ή 160 γαῦται ὃ) ἄσχαλόωντες ἐπέτρεπον ἐλπίδα πὀντῳ" 

΄ .”’ ε/ Δ ΔΝ 1/ . 

ὣς τότε Βάκχου ὄριεν ὅλον στρατὺν ᾿Γνδικὸς 4ρης. 

ν. 199. ἐειδομέγους θᾷ1ῖ, ροδίοτίας επαθιά, Ἐα]ῑς, 1π οομ]ΕΟΙΑΝΗ. 

ν. 140. Λιχμώοντας εί. 

ο σι 140, αλάλαντο οὐ μι. Ἐπποιάανίτ Ίαπι Ἠ]οάοπα. 
Υ. 159. γέρα νίπτων νο]εῦαι Ἐαῑκ. ἵπ ασ βεοιµάίδ, ααοᾶ 

νυ]ραϊα πθααθ 1ηθ]μ5, Ἱθαιθ ἀοίογίας, οἱ αι μπαϊαπάαπα, παᾶ- 

Ίπι φαίνωγ. 

ν. 150. κεραὴ θἡ. ΡΥ. 

ν. 101. Λάκχος ὄριγεν ο, ϱὲ. Ώάκχον Εε], Βάκχου Ἠλοάοπι, 
εἵ εἰ. δες. 



106 

17ο 

4Ι1ΙΟΝΥΣΙάΚΩΝ 19. ΧΧΧ. 1δι 
5ἡ 1 ῃ ᾿ / Ε ω 
Ἐνθα τις οὗ κατὰ κύσμον ἔην ἔρις' οὐ κλόνος ἀνδοῶν 

ον η) » υ ς Λ.. λε ι 
σος ἔην, οὐ δῆθις ὁμοίίος' ἀκάματος γὰβ' 
ιά . “.. 3 ; ’ 3/ 

νόστειιος ἐγρεκύδοιμος ἐπέβρεμε γάλκεος «ἄρης, 
’ / Δ η} 

Ιήωδαίου προμάχοιο φέρων τύπον, ὃς πλέον ὄλλων 
ς , αν. Γ Γ΄... / 

ὑσμίνης ἄκόρητος ἀτερπέὶ τέρπετο λύθρῳ, , 
τ 3 / ΄ ”, λ 

ὁ πλεον εἰλαπίνης φόνος εὔαδεν' ἐν δὲ βοείη, 
ο Π ΄ / .) / ο ΄ 

οἵά τε Ι οργείων πλοκάιων ὀφιωώδεας ὀλκούς, 
υ σ.. , η ”, ιά 

7θαπιόν ἐὔσμήθιγγος ἔχων ἴνδαλμα τεκούσης, 

«4ἠριάδῃ πέλεν ίσος, ὁμόχροος" οὐ τό ης ἠθιαΟῃ πέλεν τσος, 9μοχροος" οὗ τοτε µοοφῆς 
« π. σω ὼ ., ” / { 

ῥιγεὐανῆς ἀγέαστο» ἔχων µίµημα προσωπου, 

καὶ οκολιην πλοκαμῖδα φέρων καὶ σῆμα βοείης, 
Δ ΄ .ς ιά 1/ 

αἰνομανῆς πεφὀρητο μὀῦῳ λαοσσὀος 4θης, 
’ ΄ ς ΄ . συ 

καὶ προµάχους Φάρσυνεν. ὁμογλωσσῳ ὃ᾽ ἀλαλητῷ, 
’ ϱ / εἛ., ΄ 

Ῥόμχου μὴ παρεόττος, ὄταρβέες ἔβρεμον ᾿Γεδοί, 
ν / 3 , 3 ’ η 1/ καὶ κτύπον ἐγγεάχιλον ἐπέκτυπε λοίγχιος .4ρης, 

φοιιαλέην συγάεθλον ἔχων Ἔφιν: ἐν δὲ πυδοιμοῖς 
ων ιά ᾽ - 5 { σα 

σεῖσε (όῤον καὶ «{εἴμον ὀπάονγα «4{πριαδῇος. 
᾽ ' , , , 

καὶ σιρατιην οἴστρησαν ἐρημονόμου 4ιονύσου 
{γ« ης ᾿ ον {1ῤοα 3 ὶ σύνδρομο "μονς θισύης, και ωμά «Ίνος, πόάυ συνὀροµος «019. 

; ος κ η ω 
Συμμιγέες δὲ φάλαγγες ὁμοζήλοιο κυδοιμοῦ 

, , οω 3 / ιά 
Φασσαρίδων στίχα πᾶσαν ἐμιτρώδαντο σιδήρῳ, 

καὶ πολέες φεύγοντες ἑγὶ κτείνοντο φογῇῖ, 

γ. 162. οὗ λόνος ἀνδρῶν οᾱ. ϱν. αμιθιᾷ, Εαῖῑς, 
ν. 105. ἀἁκαμάτῳ γὰρ θἁ1ῖ. ααοά που {εγομάαπι, αἰδὶ 4αθ- 

ἠαπη εκοἰθίοθο 5ιαἰᾶΠι15. 

γ. 1600.. ἴνδαλμα Μεδούσης ἰοπῖαραϊ Ῥοε]ίσοι. Μαϊ: Ἰθαιθ 
6Η 8ἱο ν. ἀπιεσθά. οἷά τε ἀῑοῖ ροϊαΐδθει. Οµαἱάμῖ [πάς 11, 
απθιι ευμα]αβραί λ]αις, μιαὶδ, φατἱ {ογίαςδο ο/6οπεαμα, {ασίθιι 

Ἶν «Ίγμεο ῥρορίανε ροϊιατὸ Θίο τκοχίθ δίση πι Παβεραι ΜΙουτοας, 
ἄΚΧΤΥ.. 05. 5, Οαείθσιι ε. ϱν,. Ἠαρει ἐὔσμέριγγος, ααοὰ 
θμιενά. Εας, 

Ἡν α1Τὸι ἑδρόμον Ίγδοί οὔύι. 5εµδα Ῥ]άπθ εομίτατίο, 
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185 τίς θάνε, τίς δούπησεν ὑπ ἐγχεί 4ηοιαδῆος " 

στ «Νοαν νο 

Φευνόμενοι Σιφέεσσιν.. Ὁμηοίδες, εἴπατε, Ἰηοῦσαι, 

«Αἰβίαλος, Θύαμις τε, καὶ Ὀρμένιος, καὶ Ὀψέλτης, ε 

Ἄκρίασος ᾿ 4ργασίδης, Τελέβης, καὶ «{ύκτιος  νθεύς, 

καὶ Θρόγιος, καὶ 4ρητος, ἐὐμμελίης τε Μολυνεύς, 

ἄλκήεις τε Ἱόμαρκος" ἐτέμνετο ὃ᾽ ἄλλας ἐπ᾽ ἄλλῳ 

190 ἔγχεί «{ηριάδαο γέκυς στρατός" ὀλλυμένων δὲ 

ὃς μὲν ἔην δαπέδῳ τεταγυσµένος' ὃς δὲ ῥεέθροις 

πλώετο, πυµατύεντα φέρων μόθον’ ὃς δὲ Φαλάσση 

:ἀγγιπόρῳ δέδµητο, διωκόµενον δὲ σιδήρῳ 
αρ 
κύμασιν, ἀρτιχάρακτον, 4ραψ τυμβεύσατο Νηρεύς- 

195 ὃς δὲ Φυελλήεντι δι οὔρεος ἔδραμε ταρσῷ, 
Σω ’ « 3 ’ π/, 7 

Άτρα φυγων’ ἕτερος δὲ, πεπαρµενον ἔγχος ἑάσας 
Ἆ ο , 3 { 

μεσσοπαγὲς περὶ νῶτα, µετέστιχεν ἔνγδια λόχμης, 
πο ε) ΄ [ή χοηίζων ἀπεύντος ἀλεξικάκου «4ιογύσου. 

.) / ο ην Ε] ’ ΄ ” 

«4ὐγηεις ὃ᾽ Εγέιαος ἀτυμβεύτῳ πέσε πότµῳ, 
σε ο. ” ο. / . 300 ἸΤοῤῥέος ηλιβάτοιο τυπεὶς ῥηξηχγορι πέτρῳ, 

’ .. ὼ ’ .) σι ΄ 4 Κυπριος, ἄρτιχάρακτον ἔχων ἔτι κύκλον ὑπήνης, 

ὑψικόμῳ φοίγικι πανείκελος᾽ ἐν δὲ κυδοιμοῖς 

γ. 180, Τπῖεγ «Ῥεοιτα Ἰαρο ποπηῖπα ποϊαπᾶας Όρμείϊίος Οτείειι- 
ας, ποπιεα Ἠπουεαις πο πήπας οῬδοευταπι, απεπι ἀπεερα]ίσπι 

Ίαεενο ἀοῑεί Ῥασεμι». ΣΣΧΥ, 574. ἰαπάεια, Ῥτοείες ΟΠΙΠΕΠΙ 

εκερεείαομστα, υιαπαῖς οιπα Ἠοποιίδης δερεµεπάμτο επταῖ, 

«ΣΑΧ Ν{Ι. 1ο,58. αἲ οοριιοπαίπεπι 1γουτοί Ώμαπα, Ατοζομιοτυτη, 

Αάἀτανίτς, 6ἳ Ῥαϊτοοίαια Ασμίῑ]θ6ε, Θεά νίά. Οοπιπαεαῖ, αθῖ, αἷά 

δυυαίῖ, ταθηδίνατο οΟΡΠαΡΙΠΙΥ. 

γ. 158, Εὐμελίης οᾱ. αἷτ,. νεῖαῖ ποπηθα Ῥτορτίππι, τί ΠάεΠίεχ 

βοεεροτυπέ ἆπο 11 εβτεςΗ Ιπῖετρτεῖςς; αἰπιρῃοί ω εἴῑατα εᾶ. Ρἵ. 

ν. 194. ἄναξ τυµβ. Ἀπρεύς οᾶῖτ, Τητο]ΗςΊε Ίπατο ΕΕΥΙχάθατα, 
εξ, ΧΧΧΥΙ. 96. 

. 196. ἑάσσας γμ]ρο, 



κ ο 

΄ . 

41ΡΝ ἘάαΚρν) 38. ΚΚΧΗ 105 

: ἂβρὸς ἁλοροονόμης ἐκυλίνδετο, αφαθάδην κα. 

πληγεὶς ἰσχίον ἄκρον, ὕπῃ Ἰροὺς ἥλικι δοσμᾷ 

᾿συμφερτῇ βοτύλη φύσις Ἴρμοσεν ἄξονα μηροῦτ) 

καὶ θάνεν, ἁπτομένην αρατέων ἔτι µυστίδα πεύκην' 

ἄσπαίρων δὲ, κάρηνον ἑῷ τεφρώσατο πυρσῷ, 

φλέξας Λιγνυόεντι πολύπλοκα βόστρυχα δαλῷ. 

καί οἱ ἐπαυχήσαρ φιλοκέρτοµος ἴαγε Ποῤῥεύς Ἱ 

91ο Κοῦρε φατιζοµένής ἀλλότριε σεῖο. πιθήνης, νι, 

ἠβητὴς Ἔχελαε, γογὴν ἐψεύσπο Κύπρου" 

οὐκ ἀπὸ: Πυγμαλίωνος Εχεις γένος, ᾧ πόρε Κύπριο 

μηκεδαγἠν βιότοιο πολυχρόνίοιο πορείην 
οἷος } 

οὗ σε τεῆς Πασίης ἐθῥύυσατο νυμφίος Ἴδης 

ο15 οὖδέ σοι ἄσπετα πύκλά παλιννόστων ἐνιαυτῶν 

δῶκε τεῆ  Κὐθέρεια καὶ οὐ σχάζουσαν ἀπήνην 

Ἰὄψρα φέγης σέο πότμόν ἀλεξιμόρων ἐπὶ δίφθων, 

ἡμιόνων. βαρύγουνον ἀεὶ δρόᾷον απ 
λ Ίλιτον, ἐκ Ἀύπροιο φέρεις γένος: ὠκύμορον γὰρ 

2} α Γ χ / ια Λο εΛ. τς 

230 «ρης μαὶ σὲ δάμασσεν, ὁμοίιον υἳέί Μυέῥη:. 
λ Δ [ή [4 

ως εἰπὼν, πρυλέεσσν δορυσσύος ἤρισε Ἰάοῤῥεύς, 
ς ο ’ η / ελιπόδην τε Ἠίῤλιθον ἑλὼν, καὺ 4έτθιν ὀλέόσας 

γ. 309. ἀκεροικόμης εἀ]τί, ν. 564. ὅπη. 

ν. 200. συμφδρτὴν κοτύλην οὐ]. τιρὶ οἳ ἄξον, «οουτῖϐἰ 'Ῥοϊπίδ- 

5οῖ. γεὶ σεμφερτὸν κοτυλῃ φ. ἥ. ἄξονα. ο, Ἡ. ε.:5οβι 68. 

γ. 916. οὔ αχγοίο οοἈκβθτεῖί οὐπι σκάζουσαν»: 
ΣΙ λε δν 3 
{ ο. ἁπήνην οὐ 

σκάζουσαν, ειίος ρείος;δ. 

γ. 310. {λιτρον εἰ, ῥτ. πιθιά. Τα, 

γ. 321. Ἴρμοσε Ιοῤῥεύε οὔ]ι. ἔνδορε ἸΜοβῥεύς, ἵεήταβαι ΒοαἩρ. 

γ. 332. καὶ 4έῶιν ὀρέσσας 9. ρτ. 4έττιν ἐρύσσας,εά. αι. εκ 
εομ]εεί. Γαἰ]ς. «πῖ Ταπιοα. ἀέτβιν δοϊρδεταί, Ῥταειοτομ, {. τε Απίο 

Βίβλιθον ομοϊομά σαι, οἷδὶ τλθὰν οοττερΠο 1 οι, ΡΕΟΡΕν εσοιι- 

5α1. Ῥοΐσεῖ, 

ο η 



ν 

1 

' 

990 

Μ.. 

” 

4. η ΙΝΟΝΝΟΥ 

αὐχένα δ) ὀρχησιῖρος Ἐριγβωλοιο δαΐξας, 

Ἡν. τηλοβόλῳ Φρυγίους ἐφόβησε µαχητάς" 
Αα Νν 

Σ' ηβέα δ) ὀκριύεντι κατεπρήτιξε βελέμνῳ” μη 

Θηβαίων δὲ φάλαγγα, καὶ ᾿ κιαίωνα διώκων, αλ... 
μ)) .) { ο Ρο .] 

ἔκτανεν Εὐῤώτην, Δαδμηῖδος ἄστὸν ἀρούρης, 
/ ’ ς ω. 

σύντομον ᾿4κταίωνος. ὁμοφθόγγῳ δ᾽ ἀλαλητῷ 
Α η κ / ’ 

πολλοὺ, «4πριάδαο πεφυξότες ἄπλετον ἀλκήν, 
᾽ .] , ς / 3 ’ ’ 

πασουδὸν ὠλίσθησαν ὁμόζυγοι εἰς Λίνα Ἰοίρης, 
η / ’ ] σω / 

αὐτοφόγῳ ὤνησκορτες ἁἆλοιητῆρι σιδήρῳ, 
ὸ . κα ς .. κ. ὼ 3 λλ δὲ [ή 6 

ἀγδρὸς ἑγὸς ῥιπῆσιν' ἐπ᾽ ἀλλήλοις δὲ πεσόντες, 

αἱμοξι; στοιχηδὸν ἐπεστόρνυντο κογίη 
ο ς / ’ / , ὁ 
ἠχρίαισος, ]μαλέων, «Φράσιος, Θάργηλος., ᾿Γάων, 

οἷσι δαϊζομέγοις ἐγαρίθδμιος ἤριπε Κοίλων, 
λ / ε ’ ! 3 , 4 καὶ Ἰέκυς αἱματύεγτι Κυης ἐκυλίνδετο ποτµω. 
. ῃ ’ ”, να , 1 ο” -ά 

καὶ φόνος ἄσπετος ἔσκε' δαϊζομένων δὲ σιδηρῳ, ο 
π. »ν Δ / / / 

ἐχδρῷ διψὰς αρουρα Φελήμογι λούετο λύδρῳ, 

ν. 990. οχρυύσντι θὐΙ11. 

γ. 2320. Θηβαίων τε φάλ. οὔτε. 

ν. 950. Ἐοχτίαβδο ὁμόζεγος --- Ἠοίρης. 

ν. 201. ἄλοητῆρι σιδ. οᾱ. Ρυῦ. ειιειά. ας. Ῥγάοίετοα ἁἰπου]- 
19 65ο υἰάείαν ἴα αὐτοφόνῳ σιδε οο]]αΐ5, άμάς οφ πΗίας, γεγ- 
5: ανδρὸς ἑνὸν ῥιπῆσιν. οί ταϊδαδ, Υ. 308. θελήμονι Λὐθρω, 
αἳ Ἰγδοφόνῳ εω1]ίσστο, δἳ Ῥοδίτθιια Υθιμα ἆθ ορίαία εαεάε ϱκ- 
ρ]σᾶχο Ῥοβεΐ. Θεοί 1Η ρογίιοντά α Ὠθεγίαάα, οἳ ἀεδρεγαμίες ἆθ 

ν]οίοτία αἱ δαἱαΐθ, νι 5ἱμα ἔπίεντε τἰάθητας ἀ1ρ8ῖ, 101 8ος ας 

Οτοπῖθς αριιἆ Ιπάος {εοῖί, 
-- 9 σα Π Ξ 

γ. 209. απ΄ αλλήλοις οχοιδαπι {πω 6. αἲτ. 

ν. 254. Ἐοντ. Ἰκιαλέων: »οᾷ Ῥτασδίαι, Ποπιίπα Ίασς, 8επις] 

ἵαπί ορνία, Ἱπίασία 1ο τεΗπασετο. 

γ. 220. κιλύγδε ο1ττ, 

γ. αὖθ, αίμα ε,θρῶν διψὰς ἄρ. Ίοα Λούφατο θὐ]τι, 

4, 



9 
9 
249 

“ 

250 

956 

4ΑΙΤΟΝΥΣΙΙΚΩΟΝ 4Ρ. ΧΧΑ)7. 156 

δεγνυπένη ξένον ὄμβρον ᾿Πγυαλίου πιφετοῖο.. 
. / . α/ { ο 3 

Ῥακχείης δὲ φάλαγγος ἔην κλόνος" ἄσταθέες γὰρ 
Δ / ’ ο 

πεζοὶ μὲν δεδόνηντο" φυγοπτολέμων ὃ᾽ ἐλατήρων 
3 ε) «ἁ / , 

εἰς φόβον εὐλάϊγγες ἀνεκρούοντο χαλυνοί" 
ο «λ Δ ε] 3 ’ λάδ Π ῤ 

ὧν ὃ μὲν οὐρεσίφοιτος ἐδύσατο κοιλάδα. πέτρην 
ς᾽ Δ ς / ε/ς. η. 

ὃς δὲ μολὼν ταγύφυλλον ὑπὸ κλέτας ἔζετο λόχωης ὀ-, 
| , τν ηλ. ο ιν δὸ ] λ ῃ . ' 

κρυπτόµεχος πετόλοισιν: ὃ δὲ σπήλυγγα λεόντων, 
Σ/ Ε] ’ Γ.. σα, σσ. 

ἄλλος ἀμαιμακέτοιο µετήίεν ἔνδιον. ἄρκτου: 
, 3 { Δ ρω 3 {ς. 

καΐ τις ἄερσιλόφοιο διὰ ποηῶνος ἀλύξας, 
1 εἰ { ῃ ή ή 

ποσσὶν ὀρεσσιχόμοισι διέστιχεν ἄκρα κολώνης. 
π ’ Ι 3 αν) 

Ῥάκγη ὃ ἀρτιτόκοιο παρήλυθε Φηρὸς ἐχαύλους, 

ταρβαλέῳ πρηῶνα διαστείβουσα πεδίλῳ : 

οὐ γὰρ ἔχειν µενέαινε Λλεοντείην ἔτι πέτρη: 
Π - / ΄ ἀλλὰ λυποσθενέων ἐλάφων ἐκίγησε παλιὴν 

1, .) ῃ .- ᾱ Δ , ’ { 

ᾖψεσιν ἀδφανέεσσιν' ἐπεὶ προτέρην φρένα Ράκγῳ 

Ες νο 
3 , 3 / ’ 3 χ 2 εἰς πραδίην ἐλάφοιο µετέτρεπεν, ἀντὺ λεαίγης. 

΄ { , ρω καΐ τις ἀελλοπόδων Σατύρων δειδήµονι ταρσῷ. 
μ] Ε] / ε] / -α 1 ” ελ η 

ἔΤρεχεν», ἀσταῦ έεσσιν ἆσόαμβαλος είπελος αυραις, 

Ύ. 348. ὀρεσσιλόφοιοι διέστ. λε. «πτοτο 6 5Ηρετίοτθ ΥθΙΦιὶ 
οσῖο. 

γ. 202, Ῥτο ἐκίχησδ ἀρδιάοτο τειριη αϊ ζήτησε, δίφησε. 

γ. 3ὖδ. Όιϊ νοτὺα πμηο 96 Ώαρομε, ποπ παϊίγας αἆ γθεραπα µεε-- 

έτρεπεν ἀθθφῖ, ΄Οοττίσοιε ἐπε π. φ. Ῥάμχοε, νε] Ῥτορίες τ. 

9. εἳ Λεαίνης ν. 354. μοῖῖις Βάμχη, που διἡ[ίοι.. Θεᾷ δα5ρίσος, 
οθσασταρ αι Μουνηθὶ χηθΗΤΙΟΠΕΙΑ ῬΡογίθδε, γε]α: ἐπεὶ πρ. φρ. 

Ἀακχῶν, γεύμασιν Ἡραίοισιν ἀγοιστρησάσα", Ἰέγαιρα, γε]: 
Ῥακχών ἸΙορῥέος ἠλιβάτοιο βαρύῤρομος ἦχος ὁμοκλῆς εἰς κρἀδ. 
εἴς. 

γ. 3964. µετέπρεπεν εᾱ. ϱ.. επιοπά. Εαῑῑς, ’ 

ν. 500. ἴκελος αὔραιε οὐϊπ. Οαοὰ ρταθοθᾶϊι ἀσάμβαλος αἰ]λλὶ 
πμ]ίεγαπι ζαπίαπα ερἰλιοίου ϱ8:. 



, 

120 πετ. σν κό πτγ 

/ π/ ρω φεύγων «4ηοιάδαο: Φεηιάχον ὄγκον ὄπειλῆς. 
... 1 δί Π τ) πι ολ ε) / β καὶ σκοπέλους ἐδίωκε γέρων Σειληνὸς ἀλήτης 

/ 3 . / -- ο, ’ 

πο λάκι ὃὸ εῖς χίλόγα πιτετε, ΦΟΥΙΟΗΣΥΟΙΟ προςωπον, 

: πο ς. / ; 3 -- ο 
960 ὀκλάζων ταχύγουγος ὀλισθησοῖσι πεδί:οις, 

ο 06 

ὃς 

ο. ϱ 

ρ 

7 

Ῥὴοαιή ροϊεπῖ. Ώταθοίο εγαὶ βραδύγουγος γεὶ π«χύγουνοθ, 

ὧ, . } : ρ ΄ , Γ ; 

ἔμπαλιν ορῦθωσας λάσιον δέµκας"' ἓν δὲ κολώναις, 
3 Ν , Γη λ την η λ ὁ 
αντὶ µοῦου, κεκαλυπτο, καὶ Ενὶον ἔγγος αναγκη 

΄” χ μη 8 / ; 

Κάλλιπεν, ἀπτολέμοισι μεμηλότα Φύρσον ἀέλλαις, 
Ἡ , . ᾳ αι, 315 σε / 3 / 

καὶ μόγις εὐπήληκος ἀλεύατο ΊΜουῥέος αἰγκήν. 
. υ Γς ” Δ τς 
ὀχναλέοις δὲ πόδεσσιν ἐχάζετο χωῦρὸς Ερεχύ εὖς, 
Ξ- λ , ” Ἄ { 

ἔγτροπα/ιζοµένην παγίων εὔκυχλον ὀπωπήν, 
κ / / π. / 

αἰδόπεγος µεγέχαρμον ἑὴν πολἰοῦχον ' 4ὔηνην. 
- , ἡ λ λωῦ) .᾿ / ’ ’ 

Ῥαμχείην ὃ᾽ ἀέκων ἠονήσατο Ἰαινάδα χάρµηγ, 

λαιὸν ᾿ 4ρισταῖος βεβοληιιένος ὦμον οἵστῷ. 
Ν / ’ 

καὶ στραιιήν ἀλέειγε δορυδρασέων Ἀορυῤάντων, 
ν λ κά ) , ι / ”- 

οὐτηθεὶς λασίοιο Ματὰ στέρνοιὸ, ἈΤελισσεύς ' 
Δ 3 , ’ 1’ 3 εζα 

µαζὸν Ερυθραίη κεχαραγµένος ἄκρον ἁκωκὴῆ. 
Ν Ἶ } , 1; ν ο 

καὶ 3 οσυροὶ ἔκικ ωπες ἀναιδέες εὔποδι ταρσῷ 
3 ν , / Ξ / ; . εἰς φόρον ηπείγοντο τεθηπότες, οἷς ἅμα φεύὐγών 

3 ς / 4 9 , ο. 3. ά 

Γγὸφην αὐῤνητος ἐλίμπανε Φαῦγος ἔγυω. 
, Ν' ΄ «’ Ἰ / ε/λ 

εὐκερπου δὲ φάλαγγος ὅλον στρατὸν εἰς φόβον ἕλκων, 
ς 3 » {ες / --μ Ἡ . 

πρεαβυγενἠς φύξηκις ἐχάζετο ΓΠαῤῥάσιος Εάν: Μ ν 
/ ν 9 ὼ ο / ν «/ 1 

σιγαλέοις δὲ ποδεσσι» ἐδύσατο δάσκιον ὕλην, μ 

μή µιν ἴδῃ φεύγοντα ὃν ρυρεο ἄστατος Εἰχώ, 

γ. 208. «Σιληγὸς γα]ρο. . . 
' 

ο Ὕ. 30ο. ταχύγουχος 1 86Ν6 ν. 308. ΠΟΠ πα] οΏοηά({ξε, οἰθί εκ- 

γ. 263. εὔγιον ἔγχος 64. Ργ. επαθιὰ. Εαἰῖς. 

γ. 3271. «ἐχαραγμένον να]σο. 
- ο κ ς , - . . Β Υ. 270. 17όύήΝ --- φαίνος ο, ῥτ. «Φαῦνος τεδολρδίι Εα]ξ. 

Τ. 275. θδύσχιον ὅλην εὐλῖῖ, 

8.4... 

πο 



ε 

4ΠὀΝαΣΙ4ΚΦΝ ΠΒ. ΧΧΧΗ.  αδ 

38ο καὶ οἳ ἐπεγγελάσειε, «καὶ. ἀδρανέοντα Ααλέσση. 

καὶ πρόμαχοι τότε πάντες ὑπέκφυγον' ἓν δὲ κυδοιμοῖς 

Αἰακὸς αὐτόθι μοῦνο ἐλείπετο" µαρνάµενος δὲ 

δεύετο, μὴ παρεόντου ἀπικήτου «4ιονήσου"... 

ἔωπης ὃ) αὐτόθε µίμνεν. ἀπὸ σκοπέλοιο, δὲ Νύμφαι 
255 Νηϊάδοφιβυῷίοισιφ. ἐγεκρύπτοντο μελάθροις ".. . 

αἳ μὲν “Ὑδασπιαδεσσιν ὑμήλυδες, αἳ δὲ φυγοῦσαι 

᾽Γνδὸν. ἓᾳ ἀγγικέλευθον ἐναυλίζοντο ὀρόθροις 

4. ἄλλαι “Ἠσυδριάδεσσι»' ὁμόστολοι, , αἲ α ε9ὲ 1 γη 

3. Ἄμβρον ὀπεσμήξωρτο, γεύσσυτον, ἂν τόις. πολλὸς. 

ο ἐρχομένας ἀγεληδὸν ἐς ὑδατόενιας ἐγαύλους 

Νας ἀργυρόπεξα φιλοξεύῳ. πυλεῶνι 

δέξατο κυµατόεντος ἐς αὐλια παρθεγειῶνος" 

ἄλλαι '4μαδρυάδος σκιεροῖς κρύπτονιο κορύμβοις, 

γ. 284. 5. Νύμφαι Ἀηίάδες οὐ]. Ροβευπιᾶαϊα τοοία Ἰοοῖ ταῖο- 
Ἠθ. Ἀύμφας δαμῖ Βαοθμὶ -καλεχοδ, -(εἰ Γοτίαδδο γοδορειάν αι 

οδἳ Ῥάκχαι.) 4απαο α Να]αάΐρις τεορίυυίας, οἱ, 201. 8. 6ἱ 290. 

ημάς Νεάδος πθοθδδατίο 5δο{βειθ πι ογαἴ. 

. 2850. ὀμήλυσιν οί. ρτορίοι απίουεάσηίοια ἀαίναι, ϱ{, γ. 

2859. ΊΆεφαο {άπιου Ἱερισπο» δἳ φὶς ὁμέλεον ριασ[θγαῖ. 

ν. 309. ἄλλαι Ὑδριάδεσσιν εαΠι. αιιοᾷ ρτασίος ρτούμοΙοπθΙι 

δεη5α 4ποφιο ]αβοναῖ: μαι ἨΟΙΜΝΕΣ ϱγ. Πανα του αςς αἱ 

χθ]αιιί δρ. (πο ο οοπ]εοίατα ροδαῖ, ρνοκπαα νάεραίατ, 

ἨΠεριάνας, Ηεδγάνας, ααἲ Γἱδδαάταδ, ιοί {ογο Ππίον Η γάαδροα 

οἱ Οα1ς6, ἁυἱ Πίο θοατας, πιεμιοταζαχ Ημίο Η. Ν. Υ. 21. 

Αα νά. ἵπ Οοπιπιομῖ,  Θοο]ισ6ος 1μαὶε μαδρυάδεσσιν οοµ]ίοίθ- 
Ῥαι. 4αε αάραςδ ν. 292. ἀῑσίαμι. 

γ. 202. ὀέξατο κυδᾷ τόεντος ϱεᾱ. ϱι. δέξατο γ᾽ ὑδατόεντος ϱᾖ, 

αι, εκ {π/{ε]Ιοί οομ]θοί. Εαλῑς. ἹΝοδίνι ἀοθῑι Ῥεαρες, ιια]θ 

1161. Ἠπίο γευκαὶ γθδυδια ροδίτοµα δαρ]σίθης, Ναλα πρ 

1]ομς ορι5 6560 γνίάῑϊ εἰ Όιαμαθμδ. κυµατόεντος θἰίαι Ἠλο». 

ἀοπα. 

γ. 305. ἀλλὸ ᾽ἁμαδρυάδες σκιερ. οὐ. ἄλλαι φορίαµι οἳ ἃ 
Ὡσα]ΐς. οἳ α Πλούσια, οἳ αἲ Ηθιπιαμ. ΟΥΡΗ, Ρ. 762, 8εὰ αἰίρ- 



1584 ἩΝΟΝΝΟΥ «4ΙΠΟΝΥΣΙΑΚΙΟΝ ρ. ΧΧΧΙέ, 

δυσάµεγαυ ὑρυόεντας ἀνοιγομένους κεγεῶνας - 

3095 πολλαὺ δ᾽ ὑγροτόπους ὑπὸ πίδαπκας ἐγγυδι πέτρης 

Τασσαρίδες προυνηδὸν ἐκώκυον" ἀρτιχύτῳ δὲ 

ὄμβοῳ δακρυύεντό φιλοῦρήνοιο πρόθώπου 

πληθοµένη βωθύκολπος ὅλη πορφύδετο πηγὴ 

µιρομέγαις βαρὺ πένθος ἀπενθήτου 4{ιονύσου. 

ν ”ὀ 

χάπι άποααε οπιοπαμάιτπ οταῖ: παρ Ἑαοσματαπ αᾱ: ἀΐἴνοιςσας 

ἠῑνοιδογάπι Πανίοταπι ἈΥπΙρμαδ, (εί. αμϊεοσςἆ,) αἨας αἆ Ἠαιια- 

«ἀτγαᾶθα, αἰῖαςο ἀεμίαπε αἆ Τομἱαπας Ἀγπιρ]νας (οἱ. ν. 2990.) 88. 5058 

που]ρ]αηῖ. 

γ. 209. µτρομµένας ῥαρὺ πένθος εᾱ. ϱι. µιρομένη εᾱ. αἷι. ϱ 

οοι]θοί. Ἐαὶκ. «ποια εἳ Ξεᾶμσ. τεοθροτα!. 

 ρβἩ 
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ΝΟΝΝΟ  Τ. 

ο ο α ο Τα 

ΛΑΤ. 

-4ὐτὰρ ὃ φυιταλέῳ πεφορηµένος ἅλματι ταρσῶν, 

εὐκεράω τοχύγουνος ὑμοίῖορ ἔσσυτο ταύρῳ, 

λοίγιον ἄσθμα χέων, ἑτερόφρονος οἴδματι λύσσης. 

Καὶ Χάρις ὠκυπέδιλος Ερυθραίῳ παρὰ κήπῳ, 

φυταλίην εὔοδμον ἀμεργομένη δοναµήω», --- . 

ὄφρα πυρνπνεύστων Ταφίων ἔντοσθε λεβήτων, 

”ἄσσυρίου µίξασα χυτὰς ὠδῖνας ἐλαίου, 

ἄνδεσιν ᾿Γνδφοιοι μύρον τεύξειεν ἀνάσση, --- 

ὑππότε παντοίην δροδερὴν ἐδρέψατο ποίην, 

1ῶρον ὕλον Θηεῖτο: καὶ ἀγχιπύρῳ παρὰ λόγχμη 

λύσσαν ἑοῦ γενετῆρος ὀπιπεύουσα, «Ίναίου, 

ἄχνυμένη δάκρυσε" φιλοστόργῳ δὲ μενοινῇ 
.. 

γ. 2. εὔκερα ταχύγουνος,' Ἠϊοία Οχηἱδα, ο. Ρε, εὐκέραος εᾱ. 
811, οκ ἠπίθγρο]ατ. Εα]ς. εὐκεράῳ οἶαπι ἨΕλοάσπα. 

Υ.4. παφὸ κήτῳ 6ὰ, ϱτ, θεά. Εα]Ι.  Ὦθ το Ίρδα ο. ΧΧΧΙ, 
204. 88, 

Υ. 8. Ἰνδώοισι µ. τι ἀνάσσῃ ϱᾶ. Ῥε. ]οΐα ἀαιϊνὶ τοδεµέ Τα], 
Οοπδιχμοίίο Ιοοί Ἠα]αβ ταις ἠπρεαδίία γιάερίς, 8ἱ 1χεν γογδιις, 

6. --ᾱ. νε]αῖ ρου ραγομί]θδίη ροδίίο8 δίαίαπατς. 

γ. 11. ἑοῦ γενετζρος, Οοχομῖς Βαοσ[ο ΕχαΔ5 µεροτίδ8ο ἀῑοίτις 
ΧΙ ΝΗΠΠ. 655, 

7οἳ, 11. 1. 
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 ΝΟΠΝΝὉ. 1) 

πεγθαλέοις ὀνύχεσσιν ἑὰς ἐχάραξ ον ᾿ Ἱέοις ὀγυχεσσιν ἕὰς ἐχάμαξε παρειάς 
; , ς 

καὶ Σατύρους σκοπίαζεν͵, ὑποπτήσσονιας ἐνυω» 
.. / 1 ον , 

Λωδωνην ὃ ἐνόησε, μιγυνθαδίην τε Γιγαρτω, 
/ 3 ’ .) Γ 7 

κεχλιμένας ἐφύπερύεν ἄτυμβε:τοιο κογίης" 

Χαλκομέδην ὃ᾽ ἐλέαιρε, ὕ υελλήεντι πεδίλω 

µαιγοµένου Τοῦόηος ἀλυσκάζουσαν ἀπωκήν, 

καὶ φθονερὴ δεδόνητο. ῥοδώπιδος είγεχα κούρης, 

90 μή ποτε νικήσειεν ἐς ἀγλαίην 4φρυδίτην. 
-- Π 3 3 2/, 3 “λ. ο 

᾽4μνυμένη ὃδ᾽ ἐς Ὄλυμπον ἀνήϊε, πενζ άδι σιγῇ 

ἄλγος ἑοῦ γενετῆρος ὑποκλέπτουσα. «{ναίου" 
᾽ ο. .] ΄ α ."... Χ. ’ 

καὶ χλόος εὐκύκλοιο παρηῖδος ἄνθος ἀμείψας, 

μαρμαρυγὴν στίλῷ ουσαγν απεημάλδυνε προζώπου. 

ως Τὴν δε κατηφιόωσαν ᾿4δωγιὰς ἔννεπε Κύπρις, - 
κό » / νυν 5 ν , 

τοιο» ἕπος βσνωσᾳ πσοτγορογ᾿ 4 δὲ προτωπου 

Τ]ασιθ έης ἐνόῃσεν πχος, πηρυκι σιωπῇ 

Ἄύμφα φίλη, τί πα οἴσα, τεὴν ηλλάξαο ος. . 
3 

παρῦέγε, πῶς μετάμειψας ἐρευθαλέ ην σέο μορφη»; : 

δο εἰαρινὴν ὃ ἀπτῖνα τίς ἔσβεσε σεῖω προνώπου; 

ουκέτι σῶν µελέων ἀμαρύσσεται ργυφος αἴγλη 
ϕ , - ς 1 ή 2 . 4 α ΄ 

οὐγέτι ὃ᾽, ὡς τὸ πρὀσθε, τεαὶ γεκόωσιν ὀπωπαί. 
φἃ . η ὧν «ρε 2 δό λος ἃ ' ς 

ἀλλα τεὰς ἀγύρευε µεληδότας' ἡ ῥα σὲ τείρευ 

ις δὲ ποθοβλήτῳ παρὰ πέτρη ἱὸς ἐμὸς, φιλέε ί-- 

«Όετιο πο ἀδρίίοει τερείίταμα :μορφήν, Ἠἱ5ἱ 4. σέο:γφοέἠν) 1ε- 

3 -- 5 κ» 3 ΄ Ε 
ν. 16. Κωδώνην τ ἐνόῃοξέ οὐ1ιῖ. 
ν. 20. καὶ χφοὺς εὐμ. οτι. επιομᾶ. μα. Πο]ίοιῖον Έαικοι- 

ρςστα5 ει ακροάΐνο 5ο 1ιοι ροβδεί. Τεηίανιϊ ααείψωρ». ἓσ] ευ) 

ὄμειψε, οταϊῖομο ἀσυγδέτῳ. Γιούοπιαπμις: Ῥτο ασνός 1εβεπά σπα 

χλύος., ομὶ νεινο ρανΠοιμΊττι εἰεέψας τΕΦΡΟΝΔΕΙ. 

γΥ- 20. 

« , 
τι Ὁ-- ; ρεμά μμ, 

ψ.«δ1- ἄργυ ος αἴγλη νιίοδο οκεαδιαι ἐν εἆ, αἰί. 

τν, 56. ἄρά σε τείρει θά Η{. 

Ἐοτίαςςο Ἠάς., απὶ ρταεσεάθης γεια» εκραησοπάας εί. 
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ο ΄ λ [4 5 , 

55 οἷα Σεληναίης τινὰ βουκύλον; η ῥά που αὐτὴν 
Λ Δ 3 αἳ , . Πω 3 ’ σω 

καὺ σὲ µετ ΙΠριγένειων Έρως ἐπεμάστιε κεστῷ ; 
- 4 / 1. ε/ Δ { 

οἴδα, πύθεν χλοάουσι παρηίΐδεο: ὅττι σὲ κούρην 
, . [ { «/{ Ε) ΄ 

νυμφίος ἀχλυύεις νυμφεύεται, Ύπνος ἀλήτης " 

οὐ: μὲν ἀναιγομένην σε ῥιήσομαε, οὐδὲ συνάψω 
/ / / 

40 λευκάδι Πασιθέη µελανόχροον Ύπνον ἀκοίτην. 
« ’ ΄ ο , 

ὋὩς φαµένης, δόκρυσε Χάρις, καὶ ἀμείβετο µύθῳ: 
3 [ή , ΄ νο ΜΕ, .. 

᾿4εγάου κοσµοιο φυτοσπὀρε, μῆτερ Ερωτων, 

βουκόλος οὗ κλονέει 8, παὺ οὐ Δρασὺς ἵμερος Ύπνου: 
/ , ΄ { οὗ πέλον ᾿Ηριγένεια δυείµερος, ἠὲ Σελήνη" 

Ε] ΄ , Ε) / , 

45 ἀλλὰ πύνος περίφοιτος ἄγιάζευ µε «Ίυαίου, 
Β ω , - , 

πατρὸς ἐμοῦ , φρίσσοντος Εριννύας ὑμετέρου δέ, 
3 / / ει ’ 

εὖ δύνασαι, προμάχιζο κασιγνήτου 4ιονύσου. 
/ ρω ς { ο 

Ἔννεπε" καὶ γενετῆρος ὅλον πὀνον εἶπεν ἀνάσση, 
; ς / πε 

Ώασσαρίδων τε φόλαγγας ἄπείρονας, ἃς κτάνε Ἰήοῤῥεύς, 
/ Γς {4 5 Π 

6ο καὺ Σατύρων φύξηλιν ὅλον στρατὸν, εἶπε καὶ αὐτὴν 
’ , / 

δαιµονίην μάστιγα τινασσοµένου «4ιονύσου" 
1 1 / (απε ῃ , 

καὺ κινυρήν σπαίρουσαν ὑπὲρ δαπέδοιο Πιγαρτω, 
/ ο) πας 4 9 / ν Κωδώνην τ) ἀγόρευε περοώριον" αἰδομένη δὲ 

’ ς ρω { 3 , Ἀ 

πένθος ὁμοῦ καὶ κάλλος ἐπέφραδε Χαλκοιεδείης. 
ες, κ. , ; 

55 Καὶ ῥοδέου σπινῷἾρα μεταλλάξασα προζωπου, 
Ἆ 

’ εν / / ἠ δάδα ῥῖψε γέλωτα φιλομμειδὴς ᾿4φροδίτη. 
.”. ον Αᾷ . / 1/ ᾽ 

”4γλαΐην ὃ᾽ ἐκέλευσε᾽ διάκτορον, ὄφρα Καλέσση 

υἶέα, Φοῦρον Ἔρωτα, µετάρσιον ἠεροφοίτην, 
5 / ΄ οω / 

ἀνδρομέης γονόεντα πυβερνητῆρα γεγέθλης. 
” / 3/ ην / ν 

60ο Λαὶ Χάρις ἴχνος ἔκαμψε, πολυστρέπτῳ δὲ προεώπῳ 
Χ . . π/ ' ” 

συν χΦονὶ πόντον ὅπωπε καὺ οὐρανὺν, εἴ που ἐφεύρου 
3/ ”, τρ τ 9 . 3 ; , 
ἄστατον ἔχνος Ἔβωτος" ἐπεν πτερὰ πάντοῦθι πάλλει, 

/ ΄ 2/ 

τέτραχα τεμνοµένην κυκλούµενος ἄντυγα κόσμου. 

------ -ᾱ- ----- 

γ. ὅ7. ὄφρα τελέσση οὐ. Ίπθειπι οπιομά. ὁρο]]σ. 
π, 
-- 



χδά ΝΟΝΝΟΛΊΥ 

τς’ ’ , --- 1/ ’ - . 
Εὺὗρε δέ µιν χθυσέοιο περὶ ῥίον ἄκρον Ολύμπου, | 

605 γεκταρέας ϱραΦάμιγγας ἀκοντίζοντα κυτέλλοις. 

πὰρ δέ οἳ ἵσιατο κοῦρος ὁμέστιος, ἀβρὸς ἀθύρων, 
3 νι . / .) { Δ [ εὐχαίτης Ὑμέναιος" ἀερσινόου δὲ τεκούση., 

Οὐράνίης, σοφὀὸν ἔργον, ἐπισοταμένης δρύόµον ἄστρων, 
- } { ’ ο η 3 

σφαῖραν ἄγων τροχύεσσαν, ἀέθλια ὣΨήκατο νίκης, 

70”. 4ργου δαιδαλέης ἀντίῤῥοπον εἰκόνα μορφῆς. 
[ή / {γι ο  ϕ 

καὶ πτερόεις εὐκυκλον Ίΐρως µητρῷον σείρων, 

Ἰρύσεον ὅριον ἔνηκε Δαλασσαίης  φροδίτης, 

νίκης φαιδρὸν ἄγαλμα παναίολον. ἀργύρεος δὲ 

κεῖτο λέβης ἐν ἀγῶνι, καὶ οἰνοχύτου βρέτας ἤΗβης 

25 μεσσοφανῆ σκοπὸν εἶχε. καὶ ἵμερόεις Γανυμήδης, 
: ’ Κ (δ ὃ κ μ )λ, 5] . ο 

οἰνοχύος Κρονίδαο, δικαφπόλος ἠεν ἀγῶγος, 
, Π / [ Ν / 

στέµµα φέρων παλάµησι. φιλακρήτων δὲ ῥολάων 
΄ Δ 1/ / ς { ῤ οω 

λαχμὺς ἔην, µεθέπων ἑτερότροπα δάκτυλα χειρῶν” 
Δ λ ή .) ’ 1 λα ἡ καὶ τὰ μὲν ὀρθώσαντες ἀνέσχεῦον, ἄλλα δὲ καρπῷ 

5 ’ ΄.. ν πω 

8ο χειρὸς ἐπεσφήκωτο, συνήυρα σύζυγι δεσμῷ. 
3 ’ ΕΤ Σ 3 / ς Π , 
ἀμφοτέροις ὃ) ἔθις ἠεν ἐπήρατος"' ἀβροκόμης δέ, 

οω .. ὁ ε/Ί / ς / 

πρῶτα Λλαχὼν, Ύμέναιος ἕλεν δέπας' ἵπταμένην δὲ 

φεκταρέην ῥαδάμιγγα µετάρσιον ηέρι πέµπων, 
ᾱ ; [ / , 

ῥῖψε λέβητος ὑπερθε" καὶ οὐ τότε µητέρι ΙΜούση 

85 εὐχωλὴν ἀνέφηνο. διεσσυµένη δὲ κυπέλλου 9 

ν. 64. Ὠο ριοάιοίῖομο περὶ ῥίον αρα ἀῑοίωα»Σ οεγία 1α οοἵ, 

οἱδὶ {αοῖ]ε ονἰἰανί Ροϊμλδδεί. ΌὉαθίετυά Ἴουις αἀαπιργαῖας οδί ον 

Ἀρο]]ον. Ἠλοά, ΠΕ. 114. 56. Βεά Αρομομία αστραγαλίζοντας 

ἀεάῖε: ποδίεν ποτταβίζονταξ. « 

ν. 06. Φεῖο. {ονο, αμ πομῖς ὀμέψιος οὐιχαάαμε, εἲ {ογίαςθο 

ὁρρὸν αθύρων. 

γ. 7ο, Απβιβ, ἴοίμ5 οου]ῖ5 βοαἴομδ, οοε]αι, 91ε]15 ἵαπιφιιαπι 

οσοι] οὐβίτα, εερταθκθμίαί. ΌΏε φίε]15, οοε οει1δ, νά, Ρ]α- 

οι. ορίρτ. Απίλο]. Ρα]. Έ. Γ. Ρ. ὅπο, Ἡ, 009. 
ν. 71. µητρώον νυ]σο. 

ν. 82. ἐπταμένην δὲ εἀιῖ. 
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αν ’ αχ, , Π 

φέοα µέσσον ἔτυψεν ἀερσιπότητος ἐέρση" 
λλ πι , φ 

ἀλλὰ ππρατρ Ψασα βολὴν βητάρμονι παλμῷ, 
ιά ο, , : ος Ἔ εἰ λ ’ 
ἑλκομένη παλίοροος ἀγάλματος ἀμφὶ προώωπῳ, 
”/ υ ιν / [ή 

αὖ ύψος ἄκωυον ἔτυψεν ἄδουπητοιο καρήνου. 

δεύεερος αἰολόμητις Έρως τε(νήμονι Φεσμῷ 
/ ν - Π - , 

ἑμερύεν δέπας εἶλε, καὶ εὐξατο Ἀυπρογεγείη 
. 3 9 1 2 ἃ , 

λά:ρι: ἔν πραπίδεσσι΄ καὶ ἁπλανὲς ὀμμα τανύσσας, 
3 Ἡ ὦ ε / 5 / 

εἰς σποπὀν ἠκοντιζεν, ἐκηβόλον ἰκμάδα πέµπων ' 

φεκιαρέου δὲ ποιοῖο παλινδίνηιος ἐέρση 
3 ν κ ν / ͵ / ιά ἐΨυτειῆς, «γναµπτος ἀγάλματος υψθῦι κθρσης 
ὼ , π : ’ 

Περοῦεν ῥαρύδουπος ἐπεσμαράγησε µετώπῳ. 
3 ο Ἑ ΑΔ / ᾽ αι ΄ / 

ίαχε ὃ) ἄβρυν ἄγαλμα": καὶ υἱέῖ Κυπρογενείης 
σα) / λα, 3 ΄ .] ’ ο 

άργυφος ἐσμαράγησε λέβης ἐπινίκιον ηχω 
ὰ , ο ο }/χ-ν ῃ / δ] η 

καὶ στέφος ἀβρὸν Ἔρωτι πόρεν γελάσας Γανυμήδης. 

καὶ ταχὺς αἰθλον όρμον ἑλὼν, καὶ σφαῖραν ἀείρων, 

διπλόον εἶχεν ἀεθλον ἐὐθῥαθάμιγγος ἀγῶνος ' 
/ ν λ {ας ’ ον / 

σκιρτήσας δὲ πὀδεσαι, κυβιστήσας δὲ καρήνῳ, 

κυδιόων ἐχόρευεν Ίρως Θρασύς": ἀντίπαλος δὲ 
Αα / , ν ὁ πολλάκις ἀχνυμέγοιο κατήγαγε χεῖρα προκώπου. 

3 - η ς , γ 8 «ἀγλαΐη δέ οἱ ἀγχυ παρίστατο᾽ τερψινόου δὲ 

γ. 87. νο ἀῑοίηπι ἐέρση παρατρέψασα βυλὴν., ἑλκομένη πα-- 

λίνορσος. αἱ ρτῖας ραγιορίαα αι ἀθιπαπι αρίαπι Γαἱδοσί, οἳ, 
απαϊτῖς ἠην]άία (γ. 84. Ἰασθιι ἃ Φ0ΟΡΟ αγετισδδει; 56 δἷο Ιαοι- 

μᾶθ οἶχοα ν. 8]. ειαϊαεπάαθ οὔδοµί,. Ἀι]]α ἁλΠοι]ίας ερδοῖ, οἱ Ἰ6- 

6ετειαγ: ἀλλὰ παραΐξασα βολὴ βητ. 6ἶο. αὔεγγαπὸ Ἰαΐεκ» οµπι ΕΝ 

αἴίο τείγαΛεγείιγ, Ἱ. θ. ἀεαδεγείμγ, σεγιπαῖέ ἑαπέωπι [αοίεπε ἐπια-- 

διποιµῖαο, π]]ο, Φμεπι ἀεεῦαίν οἰγερίέω εαμίο. ΟΕ. δε(ά. Υ. 04. 55. 

ο γ. 8δ. προεώτεων εἀ{ι. ΒἰιοάοιιαμμΙδ: πρύεωπον {) προεύπῳ. 

γ. ϱῦ. ἑκηβόλου θἀ. ϱγ. διπθµᾶ. Εαικ. 
ν. 98. χρύσεος ἑαμαράγησε Λέβης εὐΗῖ. τθρασιαῖ Υ. 70. 6. 
γ. 1ο1. ἐδραῦάμιγγος εἰ. ϱν. επιθά. Ἐας. 

γ. 1οῦ. ἀντιπάλῳ δέ εἀλίι, φαοά ποια {ουθμάυα, αἱδὶ 4άρᾷαΙΑ 
4 εφβδο ΡΗίςδ. 
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ὃ , . ον ο, ε Ἀ « , έξατο χεροὶν ἄνακτος ἀέθλια" φεῦσε δὲ κούρῳ, 

γόσ λεῖ ὶ Ἔρωτος ἐς οὔ ί η] σφι μΟΛΕΙΥ, και /ρωτος ες οὔατα, µαρτυρι σι 
/ Ε) [ή , τό / ψευδοµένης ἄγόρευε δολόφρονα μῦθον ἀνάσσης ' 

΄ .] , ; { Παγδαμάτωρ, ἀδάμαστε, βιοσσύε, σύγχρονε κύσμου, 
ω σ- ῃ ς» 3 110 σπεῦσον, ἐπεὶ Κυῦέρεια βιάζεται, οὐδέ τις αὐτῇ 

3 , : πο η ἀμφιπόλων παρέµιµχε, Χάρις φύγεν, ῴχετο Πευθὼ, 
ὰ { .) , , ’ 4 καν Ποῦος ἀστήριατος ἐχάζετο" σοὺ δέ µε μούνη 

΄ 3 ’ ο / πεμψεν, ἄνικητοιο τεῆς χατέουσα φαρέτρης. 
ο) , δν 3/ 5 ’ ὃ ρα. »26 φαµέγην ἐρέειγεν Ἔρως, ἵνα πάντα Οαείη 

«/ , ν ς / ο. 115 Οττι γέοι σύμπαντες, ἀτέρμονος ὁππότε μύθου 
9 1 ος - ν 3 ω µ αρχήν εἰραῖουσι, τέλος σπεύδουσιν ὀκοῦσαι 

Ἆ ’ ο ή 3) σε ο 3 4 . καὶ στοµατων ἀχάλινον ἀπεζῥοίβδησεν ἰωήν 
” , .Ἰ ΄ ε«. υ. - 4 

Τίς Παφίην ἀκόχησεν ἑμτν; (να χειρα ΄ορυσσω, 
ή / , κ σ ο μαργάμενος πάντεσσι' βιαζοµένης δὲ τεκούσης, 

1 εν / 130 γευρην παγδαμάτειραν ἐπὶ «Ἀρογίωνα τανύσσω, 
; 5 , / ο” 3 { καὶ πάλιν οἰστρηθένγτα γαμοκλόπον ὅρνιν ἐρώτων, 

αἰετὸν, ἤ τινα ταῖρον ἁλὸς πλωτῆρα τελέσσω. 
5 ’ ων] . 1 9 Μ εἰ δέ ἕ Παλλὰς ὄρινε, καὶ ἤκαχεν ᾿ 4μϕιγυήεις 
.2- ; ἃ δι κ ζ ἀκεκροπίαυ λύχνοιο φεθαυγέα δαλὸν ἀγάψας 

Ε ορδές 5] , τς , ὰ .αὐ 1)» 139 µάργαμαι ἁμφοτέροισι, καὶ Ἠφαίστῳ καν πο 
Σ . . Π 3 { ε/ εἰ δὲ µιν ᾿Τοχέαιρα λαγωβόλος εἲς χόλον ἕλκειν 
’ το ΄ 

5 τ . ἔμπυρον Φερίωγος Ὀλύμπιον ἀορ ἐρύσσας 

ν. τοῦ, γεῦσε δὲ πούρη θά, ἈῬταρίθτεα διδροοζαμαι δέξατο) 
εχερεοίε» έδραμε. 

γ. 108. ψευδοµένης, Γαῑασίς θ6ἵ πιεπζαοϊδ.. 

γ. 111. ὤχετο οὔ1τε. 
-- 

ὅ. 119. καὶ πόσις ἀστήρ. Ἰεπιαυαϊ Ῥεαμςδ. ος σου} δέ µε µ. 

οί. Ἠαβοιή. 

ν. 1190. ξύμπαντες εἰ. 

ν. 124, «4ύχνοιο εἆ, αἷτ. χα Γαπαααπα 1ΟΊ1ΕΗ ΡΥΟΡΓ» 
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”ρτειιν οἰστρήσαιμι, καὶ αἰθέρος ἐκτὸς ἑλάσσω " 

3ς ἂέ ἃς Ἄε Ἄς ἃς Χε ἂ Ἀε ἂε 

κουφίζων πτερύγεσσιν ὑμόστολον υἱέα Πήαίης, 

150 οὐτιδωνὴν καλέοντα µάτην ἐπαρηγόνα ΤΠειθώ" 

καλλείψας δὲ βέλεμνα καὶ ἔμπυρον ἄμμα φαρέτρης, 

δαφιαίοις πετάλοισι Φελήμυνα Φοῖβον ἱμάσσω, 

δέσµιαν αὐδήεντι περιοφίγξας ὑακίνῶῳ 

οὐ μὲν Ενυαλιου πτροµέω σθένος, οὐδὲ µογήσω, 

135 ᾿ ἄρεα µαστίζων, πεπεδηµένον ἠδέν πεστῷ | 

καὶ διδύµους φωσιῆρας ὑποδρήσσοντας ἐρύσσω 

εἰς ΠΙάφον οὐρανόδεν, καὶ ὀπάυνα μητρὶ κοµίσσω 

σὺν Κλυμένη Φαέδοντα, σὺν Ενδυμίωνι Σελήνη», 

πάντες ἵνα γνώωσιν, ὅτι Σύμπαιτα δαµάζω. 

1ο Εϊπε": καὶ ἰθυκέλευθον ἓν ἠέρι ταροὀν ἑλίσσων, 

ἔφψθασε Πασιθέην πτερύγων διδυµάοχι ροίζῳ, 

ἄχρι δόµων ἐπέβαινεν ἐπέιγομέγης ᾿ἀφροῦέτης. 

Λαι μέσον ἀγκὰς ἑλοῦσα γαληνιόωνει προςώπῳ 

πεπταμένῳ πήχυνε γεγηῦότι κοῦρον ἀγοστῷ, 

ούτασι κοιφίζουσα φίλον βάρος: ἑζομένου δὲ - ην σσι 

καὶ στύµα παιδὸς ἔκυσσε καὶ ὀμματα" Φελξινόου δὲ 

ἁπτομένη τόξοιο, καὶ ἀμφαφόωσα φαρετρη», 

οἵα Πόλου πνείουσα δολύφρονα (ήξατο φωνήν" 

Τέκνον ἐμὸν, Φαέῶοντος ἐλήσαο καὶ Αυθερείης 
/ / , ο 

160 οὐκέτι Πασιφάη µυκωμενὰ λέκτρά διωκει” 

γ. 198. οἰστρήσοιμε Ἐκ. απο ππ]]απι Ἱαοπαπι ασποδομμί” 

αΣαπϊόσιι αμίά οκοῖ]ςδο ριΐθια», γἱάε αρ. ΠΠ]. Ὀννατοίῇ, ΛΟΠΠΟΡ 

νο. Ῥαπογο[ίςδ Ρ. 90. 8. 

ν. 120. γνώωσιν ἵνα ξύμπαντα δαμάσσω οὐ]. 
Υ. 149. ἀγκὰς ἐλοῦσα 64. ϱὲ. ομιθιά. Τα]. 

ν. 146. παιδὸε ἔκισεν καὶ ὤμ. ο. ϱτ. παιδὸς ἔκισε παὶ ὄμ. 
οἱ. αἰί. 
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᾽Μέλιος γελάα µε, καὶ ᾿ 4στρίδος αἷμα κορύσσει, 

παιδὸς ἑῆς υἷῆα, µαχήμονα «πριαδῆα, 

Ῥασσαρίδων ὀλετῆρα γυναιµαγέος «4ιογύσου, 

καὶ Σατύρων Ἠρομίοιο ποθοβλήτων ἐλατῖρα. 

165 τοῦτύ µε μᾶλλον ὄρινεν, ὅτι ῥροτοειδέὶ μορφῇ 

”.4ρης ἐγρεκύδοιμος, ἔχων συγάεῦλον Ἔνυώ, 

ἀρχαίης φιλότητος ὄφειδήσας ᾿ 4φροδίτης, 

φεύµασιν Ἡραίοισιν ἐθωρήχθη 4ιονύσῳ, 

᾿ΤΓνδῴῳ βασιλῆϊν συνέµποοος. ἀλλ ἐνὶ χάρµη 

160 ” 4ρης «4{Πριάδαο, σὺ δὲ προµάχιζε «{ναίου. 

ἔγχος ἔχει σὺ δὲ τόξον ὑπερτερον, ᾧ γόγυ κάµπτει 
4 / πω 1/ Π { -ω 

Ζεὺς ὕπατος. καὶ Φοῦρος  ἄρης, καὶ ὣέσμιος Εομῆς 
. 

/ ΄ σ / ι 

δειμαίνει σέο τόξα καὶ ὃ κλυτότοξος ᾿ πόλλων. 
3 ΔΝ σω / ο ΄.. 3 ᾷ εἰ δὲ τεῇ, φίλε κοῦρε, χαρίζεαι ᾿«4φρογονείη, 

Γ ’ 4 -. . « ῃ ; 105 Βασσαρίδων πρυµάχιζε καὶ ἡμετέρου «4ιονύσου. 
αλ) χ ΔΝ Ε) ΄ ς "”.. ϕ 5) ’ ἀλλὰ μολὼν ἀκίχητος Εωΐον εἰς κλίμα γαίης 

, µ ; / 
᾿Γνδφην παρὰ πεζαν, ὅπη Φεράπαιγα «1υαίου ; 
Ὕ/{ 5 ιά ς ’ [αι εί α 

ἔστι τις ἓν Ἠάκγησιν, ὑπέρτερος ἤλικος Ίβης, 
, -- , η τν. π/ 

οὔνομα Χαλκομέδη φιλοπόρθενος" --- εἰ δὲ κεν ἄμφω 
” ’  ἕ ” [ιά [ή 

170 Ἀαλκομέδην καὶ Κύπριν ἔσω «4ιῤάνοιο τοήσης, 

οὗ δύνασαι, φίλε κοῦρε, διακρίνειν ᾿ 4φροδίτην: --- 

ν. 151. γελάα εα1ε. 
ν, 105. ἐλατῆρα Ἠϊο οἱ ν. 5οᾳ. εὐτ. Ο{. 490. δο. 

ν. 190. βροτοειδέα µορφήν θἁϊι. αρθτία εχοχῖ α2μδα. Όα]α5 

{οχιµα αδας οί, τί, Σπ δΠ. 164. 55, 

γ. 198. γεύµασιν ἡφῷχοισιν οἱ. ϱε, επιεμά. εν αῖ5 1οοίσ Εαἰς, 
εἴί Οσαπί. 

Υ. 150. Ἰνδσόῳ οι. 
ν. 165. Ῥουμίθεει εἸεραμίῖδ: καὶ εἰ κλυτότοξος. “πόλλων. 

ν. 106. Ῥατιείρίαπι µολών, Ἠϊο Ρθυάθηδ, 11ος ν. 172. τερείῖ- 

τυπι, 15ὰ Ππίεσταα οοπδίτασήοπεια Ἠαθεῖ, αἲ πο ΟρΙ15 δΙί μὸθ-. 

λπτν το Ἱπρειαίίγο εοχγῖσετο. Ἡ. δε. Ἰγδώην εἳ ὕπη εἀΙεῖ, 
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µολών, χραίσµησον ἐρημονόμῳ Σιονύσῳν. 
[ 5 6 ο. ο 

Ἰήοῤῥέα τοξεύσας ἐπὶ κάλλεὶν «Χαλκομεδείης" 

σεῖο δὲ τοξοσύγης γέρας ἄξιον, ἐγγυαλίξω 
4 ή ’ Ν 11 ἃ / », 1, »” λ 

«Ίήμτιον ευποίητον ἔγω στέφος, εἰκελον αἴγλαις 

᾿Ἠελίου φλογεροῖο' σὺ δὲ γλυκὺν ἰὸν άλλων, ν 
ῃ ’ 5) Π ἃ --- 1 , ο 

δὺς χάριν ἀμφοτέροις, καὶ Ἰυπριδι καὶ 4ιονύσῳ" Ὁ 
λ κο Ν / / }/ 5] { 

σὺν καὶ ἐμὸν πύδαινε γαμοστόλον ἄργιν ἐρώτων, 
- , { / ς ’ 

εὐφροσύυνης κήρυκα βιοζυγέων ὑμεναίων. 
μὰ” / Δ / ./ π ' 

Έϊπε Όεά. καὺ µάργος Ίγρως ἀγεπάλλετο κόλπου 
ρω Δ / , σο 

μητρὸς ἑῆς, καὶ τόξον ἐκούφισεν, ἀμφὶ δὲ βαιῷ 
., ΄ 3 / 

ὤμῳ παχγδαµάτειραν ἔπηωρήσε φαρέτρην. 

καὶ πτερόεις πεπύτητο δι αἰθέρος: ἀμφὶ δὲ Κέριῃ 
οσο ω { ου 

κυκλὠσας πτερὰ κοῦφα, βολαῖς ἄντωπιος ᾿Ποὺς 
.. { «/ οω 

ἵπτατο, µειδιόων, ὅτι τηλίκον ἠπιοχῖα 

δίφρων οὐραγίων ὀλίγοις ἔφλεξε βελέμνοις, 

καὶ σέλας ᾿Ηελίοιο σέλας γίκησεν Ερώτων. 
- ΄ 4 ῃ [ο ο 

Ἰαὶ ταχὺς Γγδῷοιο μολὼν κατὰ µέσσον ὀμίλου, 
Τα 

τυξον 
Ἶςλ ά .] ϱ) ” / ἑὺν στήριξεν ἐπ᾽ αὐχένι Χαλκομεδείης" 

καὶ βέλος ἰδύνων ῥοδέης περὶ κύκλα παρειῆς, 
σε / ’ , ’ 

ΊΤοῤῥέος εἰς φρένα πέμψεν. ἐθετμωσάς δὲ πορείην, 

γηχοµένων πτερύγων ἑτερόζυγι σύνδρομος ὀλκῷ, 
/ / Ε] ε] { » ουν 

πατρῴους ἀχέβαιγεν ἐς ἄστερόεντας ὀχῆας, 

ἵ 

ν. 170. ἴκελον αἴγλαις εᾶ{ι. 
Υ. 178, κύδῃνε εδτῖ, 
γ. 18Ο. θείας θ9δεί ὠγεπήλατο κόλπου; αἶία χε οδὶ ἠπίια 

γ. 2146, 

ν. 192. ἐπηώρησε οΗἵϊτ. 
ν. 190. Κέρνη οἵπε ]οία θαΏφοχίρίο οὐ ῖ. (Οοιτεκεταῖ 1411 Ώ]ο- 

ἀοτα, Οθεμθι γίάε δΣΧΧΥΙ. 6. ΧΧΧΥΠΠΙ, 287. [ᾳαοἆ ποια 

νο. ἀθμομαι οΏροιταϊ ΥΠ, ἀδ, 

γ. 1898. Ἰνδώοιο οτί. 

γ. 100. πατρώους ελίτ. 
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καλλείψας πυρόεντι πεπαρμένον ᾿Γδὺν ὀϊστῷ. 

4ἱεὺ ὃ ἔνθα καὶ ἔνθα πόθου διδονηµέχος ἰῷ, 

παρθένος χο βέβηκε, δυσίµερος ηε :ΠΜοῤρεύς, 

µείλιχον ἄορ μη πεφιδημέχον ἔγχος δείρων, 

καὶ Ὀρασὺν ἑμερόεντι φόον µαστίζειο κεστῷ " 

ἀμσὶ δέ µιν περίκυκλον ἐρωμανὲο ὄμμα τιταίνω», 
- ΄ ; στ ή 

νεύμασι Κυπριδίοισιν ἀθελγέως εἶλκεν ὀπωπάς. 

“Ἡ δὲ δολοφρογέουσα παρήπαφεν ὄρχαμον ᾿}δῶν, 
μα ω , ο ’ ΑΗ ζα. κά οἷά περ ἱμείρουσα" πόθου ὃ᾽ ἀπεμάξατο κούρη 

γευδαλέον µίμημα" καὶ αἰθέρος ἥπτετο Ἰήούμεύς, 

ἐλπίδι µαψιδύῃ πεφοφημένος" ἐν κραδίη γὰρ 
{ ” ’ 5 ΄ 

παρθετικὴν ἐδόκησεν ἔχειν ῥελος ἴσον Ερώτων, 
ο 9: Α «/ εν / ; ῃ 

κοῦφος ἀνὴρ, ὃτι παῖδα σαὀφρονα δίζετο «δέλγειν 

κυανέοις µελέεσσι, καὶ οὐκ ἐμνήσατο μοοφῆς. 
’ ο Ὁ 4 / Π / 

καί οἱ ἐπεγγελόωσα δόλῳ φιλοπαίγµονι κούρη 

ἀγχιφανῆς ἐρέθιζε δυςίµερον᾿ ἀντιῤίῳ δὲ 
«Α " / ; ’ , 
εἶπεν ὀὄνυιφεύτοιο ποδήνεµα γούνατα νύμφης, 

οω Δ - ν/ 1”. ’ σα; 

πῶς ποτὲ Φοῖῤον ἔφευγε, Βορηΐδι σύγδρομος αὔρη, 

πῶς διερὸν παρὰ γεῦμα τιταιγοµένου ποταμοῖο, 

νὰ γιον πὀδά πῆξε παρ’ εὐρυρέεθρον Ὀρόντην, 

πποτα γαΐα, χανοῦσα παρ εὐύδρου. στόμα Λίμνης, ης 

παϊζζα διωκοµένην οἰκτίρμονυ δέξατο κόλπῳω. 

ν. 1οῦ. {χι οὐ ἵτε, 

ν. 197. αὐρ ἔχ. εἰ. ϱν. οπιοµᾶ. Ἐα]κ. 

ν. 19ο. Ψϊἱάθίας Ες 86Η5ΙΙ4 6596: ἐπίεπάεπς οἴτοα Ριιε]]απι οσι-- 
Ίογωπι αοἶεπε, έογφμεῤβαί οεµίο». οἶἶπε αΠΠΟΤΙΣ ἐπρέγίέδ, ϊ {. Κυ.. 

πριδίοις πρὶν αθελγέας Ἰεσομάιπα ο. Θαρεδί οοιιραΓαο οοι- 

οτι πα ἄτοι. Οἱ, Φ1εἰθαστὶ ορΙβῖ. 01. 

γ. 3200. ψευδαλέον ἀήνιμα θά. 

ν. 200. ἀντιβίων δὲ εἰ. Ρτ. Νοδίτιπα Ἠαροι θᾱ. αἲτ. ο οομ]οοῖ. 
Τα]κ. Ἡ, 6. ουοιγγομ{. 

γ. 210. Ε. γούνατα 4άφνης. ΘΙπῖ]ειι «οὐπΙΡΙΟΠΕΙΑ, ἂς Πὶο 
ἡ]μὰ τα ὃὅα ρερει!, νἱάο ΙΧ. 272. 
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Τοῖον ἔπος φαμένης, ἄπεπάλλειο Ἰόάρματυ ἹηΤοβῥεύς ' 

ἓν δέ ἕ μοῦνον ὄρινε, διωκοµένην ὅτι Αάφνην, 

ὡς Φεὸς, οὐκ ἐκίχήσε, Μαὶ οὐκ ἐμίηνεν ᾿πόλλων. 

καὶ βραδὺν ἔννεπε Φοῖβον" ἄεὺ δ᾽ ὑπεμέμφετο γαίη, 

990 παρθένον ὕττι κόλυψεν, ἀπειρήτην ὑμεγαίων ' 
ρω ζ ο) 

δείδιε γὰρ, τροµέων γλυκερῷ πυρὶ, μή τι καὶ αὐτὴ 
4 ΄ 

εἴη Χαλκομέδη φιλοπάρθενος, οἵώ τὸ «{άφνη, 
; ο } / ΡΕ] [ή ε) 4 πα 

μή µιν ἰδὼν φεύγουσαν, ἔτώσιον εἰς δρύµον ελδη, 
ρ ῃ ο ή ’ 

µοχθίζων ἀτέλεστον ἐς ἵμερον, ὥςπερ "«πόλλων. 

92025 ᾽4λλ᾽ ὅτε νὺξ ἀνέτελλε, κατευγήτειρα πυδοιμοῦ, 
ε/ "ο ς ε{ 

Χαλκομέδη μὲν ἴκανεν ἐρημάδος εἰς ῥώχιν ὕλης, 
3, [ή 

ἴχνια µαστεύουσα φοοπλανέος «4ιογύσου. 
[ή ιά / πιο , 

οὗ τότε ῥόπτρα φέρουσα, καὶ Πυῖα κύμβαλα "Ρείης, . ῳ, 
2/ Ἀ / γι ὅργια µυστιπόλευεν ἀκοικήτοιο «{υαίΐου” ον 

300 ἀλλὰ κάτηφιόωσα, καὶ οὔ φαύουσα χορείης 
- ΄ /” 

εἴχεν ἄσιγήτοισιν ἄηθεα χείλεσι σιγήν, 
ο 3 ρω ως / ; γοῦσον ἄλεξητῆρος ἐπισταιιένη «ιονύσου. 

9 Π / 

Ὀκναλέοις δὲ πόδεσσι μύγις βραδὺς Πίε Ἠοῤῥεύς, 
3 ᾿ / ν ο ΄ 
ἐντροπαλιζομένῳ δεδοκηµένος ὄμματι νύκφην, 

/΄ Π , 

205 μεμφύμενος Φαέθοντα ταχύδρομον’ ἑσπόμενον δὲ 
η ΄ ον. { Ξψ λ Χαλκομέδη φόον εἴχεν ὁμόστολον" ἀσχαλόων δὲ 

πι , ο 

Ἀνυπριδίοις θάροισιν ἄἀνήρυγε ὑῆλυν ἰωήν, 
5 / , ς ’ 9λ ος 

αἰθ ύσσων γυχίων ὑποκάρδιον ἴὸν ἐρώτων" 
3/ σσ ’ Δ {ς- 3 τω. ον” { ) 

Ἐθρε, βέλος παὶ τόξον ᾿ 4ρήϊον' ἵμερόεν γὰρ 
σ/α , / γσς [ό 

940 φέρτερον ἄλλο βέλος µε βιάζεται" ἔζρε, φαρέτρη" 
4 Λ ρω σω , 

κεστὸς ἵμᾶς γίκησεν ἐμῆς τελαμῶγα βοείης. 

γ. 318. οὐκ ἐμίηνεν -4π. θᾱ. Ῥν. οἵἳ νἰίο "Ύρομ:. οὐλ ἐμίηνεν 
4. οᾱ. αἴ, Ῥαμ]ο πποᾶεειῖας ἀθαϊδεοι ἐμίγη οἱ 4. 9εὰ ἀθεοία- 
{άχ 1ο γθιρο. 

γ. 3254, ἔἓν τροπαλιζομέἔνῳ εᾱ, Ῥτ. επι]. Γα]ς, 
ν. 206. «Χαλκομέδην εὗλι. Χαλκομέδη νε] --- ὃμ νοῖσραι Θε]ιταᾶ, 

Μις. Ρ. 105. Χαλκομέδη εὔάαμι Ελούσμιαμωμς, 



ο. 2 ὴ ΝΟΝΝΟΣ 
- ’ - ’ 

οὐκέτι Ῥασσαρίδεσσι μαχήµονα χεῖρα κυρύσσω" 
πλ λ Λ Θεὐ ο ω” υδ Ν --  «ῶ ; 

αλλὰ Φεὸν πατρῷον, ὕδωρ καὶ γαῖαν ἑάσας, 
ν 3 , 1 .., η / 

βωμιον ἀἸαστήσω καὶ Ἀύπριδι καὶ 4ιονύσῳ, 
, / σγ ον / 

δ ῥίψας χάλκεον ἔγχος Ενυα-ίου καὶ 4θήνης. 
, α ἀ , ’ 3 

οὐκέτι πυρσὸν ἔχων Φωρήσσομαι' ἀδρανέος γὰρ 

δαλὸν ᾿Ενυαλίοιο κατ΄σβεσὲ πυρσὸς Ερώτων: 
3/ ῃ ᾽ 3 " . { 
ἆλλῳ Φερμοτέρῳ πυρὶ βάλλομαι. αἲθε καὶ αὐτός, - 

”’ ’ ”"/{ , ., ; 

αἲθε γυναιµαιέων Σάτυρος πέλον, ὄφρα χορεύσω 
Γ / / ., οω 9050 μεσσοὺι Ρασσαρίδων, παλάμης ὃ᾽ ἵνα πῆχυν ἐρείσας, 

ο λ ’ των 5] ’ .. { 

σφίγξω δεσμὸὺν ἔμωτος ἐπ αὐχένι Χαλκομεδείης. 
3 , ’ 2) , πο 

εἰς Φρυγίην «4ιόνυσος ὀπάογα «{ποιαδζα 
ὃ ᾖ / ᾿ 3 , 5 λλις , σ ν . / 

ουλοσύγης ἐρυσειεν ὑπὸ ζυγόν' ἀγτὶ δὲ πάτρης 
/ { ς / ῃ Ἰαιονίη πολύολβος ἑὺν γαέτην µε δεχέσθω" 

255 Ἰμῶλον ἔχειν ἐθέλω μειὰ Καύκασον ἀρχέγονον δὲ 
λ .) δε ο α/ λ / 

᾿Ινδὸν ἀποςῤίψας ἐμὸν οὔὕτομα, «{υδὸς ἀκούσω, 
» ή 3 3/ ς 3 / 

αὐχένα, δοῦλον Ἔρωτος, ὑποκλίνων «4ιονύσῳ: 
Δ / ΄ ο [ ’ 

ΤΙακτωλὸς φερέτω με᾽ τί Εοι πατρῴῷος Ύδαάσπης; 
;- ’ ο 3 , / 3 4: Ἡ 

Χαλκομέδης ὃ) ἐχέιω µε δόμος γλυκύς' ἔν πολέμοις γάρ 
... -ω υ }λ/ ς 9 , απ { 260ο Κύπρις ὑμοῦ καὶ Πάκχος' ὑπ' ἀμφοτέροις δὲ ῥελέμνοις 

γ. 9495. πατρῶον θἳ ἑώσσας οὔτιι. 

ν. 240. οὐκέτι Φύρσον ἔχων εθΙ{, αιιαδί νεο (ΙΘΗΙ ΤΗΥΥΘΙΗΠΑ 

Ἠαβιίκδοί, 

ν. 240. πέλε. ὄφρα εᾱ. ϱν. επιειιά, Έα], 

ν. 200. παλάμης ὃ᾽ ἕνα πῆχυν οἀ11ί, 

ν. 205. δουλοσύνης ὁπάσειεν 6ὐΠί. Ἱπορίαο, οτίΟ ΘΙΥΟΤΟ εχ ο5ιι- 
Ρενίοτο Οπάονα, ἈΝοδίταια γίάᾷο 307. 987. Πηρτῖηής ΧΧΧΙΗΥ. 306. 

304, 

ν. 257. ὑποκλίνω 4, εδ, ρεχΗπεί οἆ ἀπούσω ν. Ρτᾶθς, 
γ. 208, πατρώος οί. 

ν. 200, Ἀαλκομέδης δεχέτω δόµος εᾱ, Ῥτ. ΡΙΟΝΟΠΙΘΗ ΟΠΙΐ5- 
8ιπι τεβτ, Ἐαὶκ. τεµοίο βοἱοθοίδπιο δεχέτω. 

ν. 200, Ἠρτι. ρταροίαχεί ὑπι ἀμφοτέρων δὲ βελέμνοις. 
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γαμβροὺ «4ηριαδῆος ἐπέχραον, ὄφρα τις εἴπη" 
« 1) η / 

Ἰήοῤῥέα κεστὸς ἔπεφνε, καὶ ἔκιανε Φύρσος ΟρόγτηΦ. 
”ω Ν ή . / ω ; ν Τοῖα μὲν ἠύτησε" πολυφλοίσβῳ δὲ µερίμνη 

[ή ’ / ως λ μ ’ λ 

τῆκετο Χαλκομέδης µεμνημένος" ἓν γάρ ὀμίχλῃ 
 ἙὮ { ' ... ω 3 / 

32605 δεραύτεροι γεγάασιν ἀεὶ σπινῦηρες ἔρωτων. 
{ ο 

ἤδη γὰρ σκιόεντι 9ορὼν αὐτόχθονι παλμῷ 

ἄψοφος ὀγνεφέλοιο μελαίνετο κῶνος ὁμίχλης, 

καὶ τρομερῇ σύμπαντα μιῆ ξύνωσε σιωπῇ" 
3, ”” ο. ς 

οὐδέ τις ἴχνος ἔπειγε δι ἄστεος ᾿Γγδὺς ὀδίτης" 
ρω / «/ / 

27ο οὐδὲ γυνὴ χερνῆτις ἐθημονος πτετο τέχνης, 

οὖὐδέ οἳ ἐν παλάμήσι, φιληλακάτῳ παρὰ λύχνῳ, 
/ Ε] 3 , 3 4 κ λ / 

πύκλον ἐς αὐτοέλικτον ἰῶν ἄτρακτος ἀλήτης, 
σω ΄ / ως σο ἄστατος ὀρχήστ]ῆθι τιταίνετο νήματος ὅλκῷ " 

ἀλλὰ καθηβαθέουσα φιλαγρύήνῳ παρὰ λύγνῳ, 

275 ευδε γυνὴ ταλαεργός". ὄφις δέ τι ἥσύχος ἔφτων,. 

κεῖτο πεσών ̓  κεφαλῖ δὲ δύων παλ γρειον οὐρήν, 
/ 5 ΄ 3. ,λ ι ες ΑΛ ΩὮ ’ Αλ η γαστέρος ὑπναλέης ἀνεσείθαδεν ὑλκὸν ἀκάνδης 

παΐ τις ἀερπιπόδης ἐλέφας παρὰ γείτογε τοίχῳ. -- 
3/ «{ 3/ ε λ Ν, πω 32 / ' 

ορύῦιον Όπνον ἴανεν, ὑπὸ ὃδρυν νῶτον ἐρείσας. 

ν. 201. γαμβρὸς 4. ἐπέχραον οὐ τι, Ἐναι ΙάΠ1ΘΗ 6ΙΗΠ ἀμῤρδς 

4. επέχραξν πιαςδῖ ρ]ασεχεῖ. 

γ. 262. ἔκτανε 9. Ὀρ. μις ἀἰσίμαη. κ. ἂν κα 287. 86. 

εο]]α!. 200. 58, 

ν. 264, ἐν γὰρ ὁμίλῳ οἁῖτι, οιπειὰ. Έα, Ίπ οκ θουπά]ς. 

ΟΙ. 267. ιβ] ἐγνεφέλοιο, αἱ ΧἈ.ΧΙΥ, δ. [οσίαβθο ἀρίία5 οδοεῖ. 
γ. 36085. ξύμπαντα εἀ]α. 

. 260. Ἰνδὸς Ὑδάσπης εἀΙ, δἶμα 5εµδα; θπιδµά, Θεα]ίςσ. 68, 
5δὺ. 4Ἡ 

γ. 276. κεφαλὴ δὲ λύων, παλ. εᾱ, ϱτ. κεφαλὴν δὲ λύων ο, 
αἲτ. ο οομ]θεοί, Ἐαῑκ. Ἠαθο αροχίο {αΐδα δα: αιοά- ἀθθί, {ο- 
Τα556 γενιπι, οἰφὶ 9οἱο. π οβριαεί, Ώε αιαπήταϊο . {αππεῦ πο 

ὈΤΠΗ ο. 
ν. 378. ὶ γείτονε τοίχῳ ΦΠΑ 631, ἆθ διαραΠ ραχίοίθ, ὃρῦς 

ν, 8. {σπωπα ρατὶοιῖφ ορ: οϱᾷ {, βοἱρδη γεέτονι τείχεε, 
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Καὶ τότε μοῦνος ἄὔπνος ἀπόσσυτος ἄψοφος ἕρπων, 

ποσσὶ παλιννόστοισιν ἕλιξ ἐστρεύγετο Ἰήοῤῥεύς, 

μούνην Χειροβίην Φαλάμοις εὔδουσαν ἑάσας. 

καὶ τινος ἀργαίοιο σοφοῦ πάρα μῦῦον ἀκούσας, 

ἀνδράοι πὰρ Ἀιλίκεσσιν ἔχων μόθον ἐ) Ἰγύθι Ταύρου, 

ἔνθεον ἄστραίων. δεδαηµένος. οἵστρον ἐρώτω», Ὁ 

Πα] ἠέρ πεπιαμένην μειανεύμενος αἴθριον αυλή, 

νυμφίον Εὐρώπης ἐπεδέρκετο.,, ταῦρον Ολύμπου" 

ἄξονίῳ τε τέγουτι πολυπλαγὲς Όμμα τιταίνων, 
απ ) ἡ  «. κ 2 κ η ς ’ Καλλιστὼ. σκοπίαζε καὶ αἄστατον ὑλκον ἅμαξης, 

΄ « σ΄ 3ο /ς. οσο Ε] 

γινώσκων., ὅτι Όηλυς ἐδέξατο « μλυν ἀκοίτη», 

μιμηλῆς µεθέποντα νόθον δέμας ᾿ {οχεαίρης 
5 ; ε , ες , ι / 
ἀγνώστοις µελέεσου '. ὑπερτέλλογτα δὲ ταύρου, 

ΜΠύρτιλον ἐσκοπίαζε πυρίπνουν ἡπιοχῆα, 
“/’ [ή , Λ 2 [ή ο , 

ὅττι γάμῳ Ἰραΐσμησε, καὺ εἲς γάμον Γπποδαμείης 

ἀντίτυπον ποίησε τύπον τροχοειδέ κηρῷ, 

ἄχρυ Πέλοψ γάμον εὗρε' καὶ ἀγχόθι αρ 

αἰετὸν, -4ἰγίνης τανυσίπτερον εἶδεν ἀκοίτην, 

καὶ δύλον ήθελε τοῖον ἐπίκλοπον, ὄφρα καὶ αὐτὸς 
ῃ πν Γ 3 Γ / 

Χαλκομέδης Λύσειεν ἀγυμφεύτοιο κορείην, 
οω πε 1) ας ’ 

υκαΐ τινα ο ιώνμώώ ἔχων. ὀγρυπνον ὀπωπην" 

Ἔλλ νον, ὡς, Σατύρῳ πανομοίίος ͵ ὑψιμέδων Ζεὺς 

 ἠντιὐπήν δολόεντιυ τύπῳ γυμφεύόατο κούρην, 

μιμηλῆ. φιλάτητν Φφιλοσπάρῦ μών' ὑμεγαίων" 

ἴον Ἔνιν ἐθελω μοὺ: ἐνὼ' δέκα»; ὄφροα χορέύσω τοιοὗ ἔχει ὃν ὃν σι 5 5» φς 4 ν τσῳ 

3 { ' ; κ. 9” ου μ{ 

εἰς στρατὸγ, ἐὐκερέων «άτυρων» «ὄγαισεος ἵπάνωγ, 

ν. 285.:,Μάσσας. οὐ1ί. ιοὰς 2951 κου 

γ; 386. νώστραῖον δεδ. οὐ. ϱὲ. θμιομά. Γας. ΟΥ 

ν. 201. ἸΙοχεαίρου οεὖ. Ῥν. οπιεπᾶ. Ταἰς. οιμραρηάι 

ν. 204. Ῥήβρθείαπα γάμῳ ρτορίοι..Εἱ5: τερεύτααα΄ σσή. 7άμο»; 

Ῥ]ασατεῖ πόθῳω. Θεά. {οχιβδδο πια]ος οοιχαρίε]α εαηεςί 
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“ΧἈαλκομέδης ἵνα λέκτρα δι ωβομλωνὴ 
- / ΄ [ή ς ρω 

οἶδα, πὀθεν, Κυδθέρεια, χολώεαι ὑιάσιν ᾿Ινδῶν " 

γείτογας ᾿ Ηελίοιο τεοὺ κἁλονέουσιν ὀίστού" 
1}/ ο }/ 3 / ; ο οὕπω μγῆστιν ὄλεσσας ἐλεγχομένων σέο δεσμῶν. 

οὗ Φαέθων µε φύτευσε’ τί µε κλονέεις, 4φροδίτη;' 
΄ / ’ 

οὗ τέκε. Πασιφάη µε βοοσκόπος, οὐκ ᾿ 4ριάδνης 
[ή / / [ή 

γιωτὸς ἔγω. φθέγξασθε., λίθοι, πετρώδεα φωνῆν " 

«Χαλκομέδην πυθέω, καὶ ἀναίνεται. ἔθῥε; φαρέτρη, : 
ώς / / ἂν 
ἔθρετε, φοίνια τύξα, καὶ ἠνεμόεντες ὀϊστοί» 

/ / «ἄρης οὗ µε σάωσε, κορυσσοµένης ᾿ 4φροδίτης 
λ 2/γ1. - /{ λ . / / ε) ΄ 

βαιος ἴρως µε δάµασσε, τὸν οὐ κτάνε Ῥάκχος ἀγήνωρ. 

Τζα µάτην: κατὰ γύντα δυςίµερος ἔννεπε Ῥποῤφεύν. 

οὐδὲ φορπλανέος πτερὸν εὔνασεν ἠδέος ὕπνου 

Χαλκομέδην φυγύδεµνον, ἐπεὺ πὀθον εἶχεν ὀλέθρου, 

320 ΙΜομῥέα δειµαίνουσα µεμηνότα, µή μιν ἐρύσσας 

αμ] 

ἁερπὺς ἀνὴρ ζευξειεν ἄναγκαίοις υμεναίοις, 

Φάκχου μὴ παρεύντος. Ερυθραίη δὲ Ἀαλάσση 
3 1 ( ᾿ ’ σω ΄ 

ἔνυχον ἔχνος ἔκαμψε, καὶ ἴαχε κύματι κωφῷ' 
4 3 3 , / ν ο 3 , 

ΜΠηλὶς , ἐπολβίζω:σε" σὺ γάρ ποτε, νηίς ἐρώτων, 
ν τρ / 29 / ες ' / 

᾽αὐτομάτη στροφάλιγγι δέµας ῥίψασα Φαλάσση 

λέκτρα γυναιµμαφέογτος ἀλεύαο Ααμναμενῆος: ο Ὁ 

σὺν µόρον. ὀλβίζω φιλοπάρθενον" οἐἰστρομανῇ. γὰρ 

νυμφίον εἰς σὲ κόρυσσεν ἅλὸς Θυγάτηρ ᾿ φροδίτη, '- 

καὶ σὲ Φάλασσα φύλαξε, καὶ εἰ Παφίης πέλε μήτηρ,' 

ὦδο καὶ Φάνες ἐν ῥοθίοις ἔτι παρθένος. ἀλλὰ καὶ αὐτὴν 

Χαλκομέδην ἐθέλουσαν ὕδωρ κρύψειε Φαλάσσης, δψ 

μα, 

πας 515. ὅι6, μ᾽ ἐσάωσε αἳ μ᾿ | ἀδάμι, οἶδα, ον « 
γ. 5ι7. τοῖο µάτην εᾱ. Ῥτ. 
ν. 528. Ῥυμφίας. είς ο. θλ.. Βπιομάάνής (απ Ῥποάοσπι, - 

πγ- ὅρρ. καὶ σὺ θάλασσα θὰ. ϱε. ουιομά. Εαῑις.. 
Ὑ. ὅφο. καὶ Θάγεν ἐν ῥ. οἑᾷ. αἲ οοᾱ, Θπιθιά, .4 

ιο] 
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ἨΤοβῥέοςυ ἑμείβογτος ἄπειρήτων ἡμεγαίων, ο}. 

ὄφρα νέη Ἠριτόμαρτις ἐγὼ φυγόδεµχος ἀκούσω, 

Ἡν ποτε πὀντος ἔθεκτο, καὶ ἐμπαλιν. ὤπασε }αύη, 

ὅδδ Κυπριδίων Ἠίνωος ἀφειδήσασαν ἐρώτων' 

οὐδὲ διεπτοίησεν ἐρωμανέων Ενοσίγθων, ἤ 

οἶάπερ ᾿ 4στερίην φιλοπάρθενον, ἣν ἐνὶ πόντῳ 

πλαζοµένην ἐδίωκε παλίνδρομον, εἰςόκεν αὐτὴν 

ἄστατον ἱππεύουσαν, ἀμοιῤάδι σύνδρομον αὔρη, 

Ό4ο κύμασιν ἀστυφέλικτον ἐνεβρίζωσεν ᾿ ἄπόλλων. 

δεξο µε, δέξο., Φάλασσα, φιλοξείνῳ δέο κόλπῳ 

'δέχνυσο «Χαλκομέδην μετὰ Ἰηλίδα”: δέξο καὶ. Αρ 

:ὁπλοτέρην. Ἠριτόμαρτιν, ἀναινομένην. ὑμεναίους, 

ὄφρα φύγω Ἠοῤβῥῆα, καὶ ὑμετέρην ᾿ 4φροδίτην" 

545 Χαλκομέδην ἐλέαιρε. βοηῦόε παρθενικάων. 

“ως φαµένη., δεδόνγητο γόον' παρὰ γείτονι πόγτω" 

καί χύ κεν αὐιοκύλιστος ἐδύσατο κὺμα Φαλάσσης: 

ἀλλὰ Θέτις χραίσµησε, χαριζομέγη «ιονύσῳ | 

καὺ δέµας ἄλλάξασα, παρίστατο «Χαλκομεδείη, 

35ο Βάχχης τ εἴδος ἔχουσα, παρήγορον ἴαγε φωνήν 

Τέτλαῦι, Χαλκομέδη., μὴ δείδεθι ἸΗοῤῥέος εὐνήν"' 

αἴσιον σρνιν έχεις μὲ τεῖς ἄλύτοιο πορδίης, ος τν 

µαρτυρίην µεθέπουσαν ἀγυμφεύτων σέο Ίέκτρων.. πο 

εἰμὺ Θέτις, φυγόδεµνος ὁμοίῖοςεἰμὶ καὶ αὐτή, 

355 οἶάτε «Χαλκομέδη, φιλοπάρθεγος" «οὐρανόθεν δὲ, --- 

Ζεύς µε πατὴρ ἐδίωκε, καὶ ᾖθελεν εἲς γάµον. δδεώο» οἱ 
ει «ς ος εως ολλ. ολαιὃ 

ντ. ψ.. Ε. ἀπειρήτηγ. ή 
γ. 554. πύντος ἔτιωτε εί. επιοπᾶ. οσα, τς ο) - 
γ. 200. οὗ σε διεπτοέησεν εαΙιε. : ο ιλόβ. δν. 
γ. δά1. δέζο-με, 'δέξο' οᾱ. ϱς. θησμᾶι Ἐαϊκρι ο ο σἳ 
ν. 554. εἰιὸ ας αὐτὴ εἰ. καὶ ον αρ. Ηενα, Όυρι. 

Ῥ. 763, μ΄ οὗ δν 
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δὐ μή µιν ποῦ έοντα 7έρων ἀνέκοπτε Τῆρομηθεύς», 

Φεσπίζων, Ἀρονίωνος ἀρείονα παῖδα φυτεῦσαι, 

26ο 
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λ ’ /{ ν Ρ] / σοι. μὴ Θέτιδός ποτε κοῦρος ἐπιβρίσειε τονῇῦ 

καὶ Κρονίδην ἑλάσειεν, ἅτε Ἀρύνον ὑψιμέδων Ζεύς, 
, / 3 ; ς γίνε µου δολόεσσα φερέεβιος  αὐτοφύγος γάρ 
8 { ο, : ο { 5 2, 

αἲ κε θόνης, ἀδίδακτος ὄνυμφευτων υμεναίων, 

Ῥασσαρίδων οτίχα πᾶσαν ἀνάρσιος 1νδὸς ὀλέσσευ" 
Ε] [ή .) [ή τ Τ ιά 

ἀλλά µιν ἠπερύπευε, καὶ ἐκ Φωνάτοιο σᾳωσεις 

σὴν στρατιὴν. φύξηλιν, ἱμασσομένου 4{ιονύσου, 

ψευδοµένη Ταφίης κενεὺν πόὀῦθον; εἰ δέ σε ΙΜοθῥεὺς 

εἲς εὐνὴν ἐρύσειεν, ἀναινομένην ὑμεναίους, 

ὅτο ὁ 

ὤ7δ 

ν” 
δη) 

τω 

οὗ χατέεις ἐπὶ Κύπριν ἀρηγόνος" ὑμετέρης γὰρ 

φρουρὸν ἔχεις ἀπέλεθρον ὄφιν χοαισµήματι μέτρης. 

ὑμετερον δὲ δράκοντα Λαβών μετὰ φύλοπιν ]νδῶν, 

στηρίξει «4ιόνυσος ἓν ἄστεροφεγγεῖ κύκλῳ, 

ἄγγελον οὐ λήγοντα τεῆς ἀλύτοιο κορείης, 

ἐγγὺς ἑοῦ στεφάγοιο φεραυγέος, εὖτε τελέσση 

ἄστερύεν μέγα σῆμα υδωναίης «4ριάδνης 

ἅρπιῴῳ δὲ δράκοντι δράκων τεὺς ἐσοφαρίζων, 

πώνε µερόπεσοι, συναστράπτων Ὀφιούχῳ. 

ὕστερον αἴνήσεις ἁλίην Θέτιν, εὖτε νοήσης 

τέρα σὺν πυρόεντα συναστράπτοντα Σελήνης 

ο δὲ ἑαρσήεσσα γάμου χάριν" οὗ γὰρ ἀκοίτης 

ὑμετέρης ἀναλύσεται ἅμμα πορείης, 
Ἡ 

Αρίΐας Ἱΐο ορτίο {ήςςεῖ φυτείσειν. 
ὀλέσσαι εᾱ. ρὶ. ο τοις. 

͵ ρε, ειπουᾶ, Έα. 

ν ο, 
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.) . Δ Γ 4 [ιά , 3 ως [ή .. 

ουν µα σε, σαι ιογυσογ, ἕμης ψαυσαγτα τραπε-ηςν 
Δ / ΄ ΄ 

οὗ μὰ σὲ, καὶ σέο Φύρσα, καὺ εἴναλίην ᾿4φοοδίτην. 
- Π “3 3 2 πιά ’ 

Έὐπε παραιφαµένη: νεφελη ὃδ) ἐκαλ'ψατο κούρην, 
΄ ’ |) ι 

µή μιν ἐκαθρήσωσι φυλάκτορες, ἢ σκοπὸς αι ἠρν 

285 φώριον ἴχνος ἔχων δολιῳ ποδὶ, γυκτὸς ὁδίτης, 
αν ῃ ( Δ 3 / ὃ , 1 

ἠὲ γυναιµαγέων ὕγρασυς αἰπόλος, ἑσπεοίην δὲ 
π τν Ἴ ς / 

παρύ ενικὴν ἐρύσειε παρ᾽ εἰνοδίους ὑμεναίους. 

ρω” 

ν. 381. ἄιονέσου οὐ1. οἱςῖ αἳἲ οοᾱ. Εα]κ. επιοπάαἴαπα οχαῖ. 
ν. 285. νεφέλη ὃ ἐκαλ. εἀπι. Ῥναθίετεα παρεφαµένη γηίοςδε 

5ο ρίται 1 ϱά. 1. 

ν. 280. νυχτὸς ὁδίτου οἳ. Ῥτ. θπιθιιά., Εαῑς, 
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τος Νο Γκ κο Ν 

ΑΔ, 



ω πας ὁ : ΐ αν αδ 1κ Ελ ς / ο Κτειγοµέναι ἑκάτερθε σριηκοστοῖο πετάρουυ - 4] 

ηριάδηο Βάκχησι κορύσσεται ἐνδόθι πύργων. 
"ὰι αν ” ἃ κ νά» ν ἳ 
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ΠΙΟΝ Νο: 

ο ο κοστος απ. 
ΑΔ. 

κ. ιά ν] 5 , εω ο υ ω ούρη ὃ᾽ οὐρεσίφοιτος ἑῷ ταγυδύνεὶ ταρσῷ 
ο 3 η ῃ 3 . / Ἰλ 

ἄψοφον ἴγνος ἔχουσα, διέστιχεν εἰς ῥάΧχιν ὕλης. 
, / .) Δ 

οὐδὲ Θέτις δήθυνεν ἐπ᾽ ἠόνος' ἀλλὰ καὶ αὐτὴ 
[ή { νώ / { 

πατρῴην βρυὀεσσαν ἐδύσατο Νηρέος αὐλην. 
1/ Ν ο 8 ; . ορ ./ ’ 

Ηδη ὃ᾽ ἀννεφέλοιο δι ἠέρος ὀμμα τιταίνων, 
3/ η . ε. 7 ; 
ἄγτυγας ἀστραίας ὀρόων., ἐκορέσσατο ἸἨοῤῥευς ' 

, ω , ν Ἡ ορ : 
καί τινα μὔθον ἔειπεν µεληδόσι Όυμον ἵμάσσων 

/ . ; 3 / 3 ; μ' 

Ἠλάζεται ἀλλοπρόναλλος ἐμὸς νόος' οὔ µία βουλή, 
οὐ / 7 ϱ Ἐν / ὰ εἷς νόος οὐ µεθέπει µε’ πολυσπερέες δὲ μενοιναὺ 

9 2 Δ ’ 1 τα / εί ; στ 

ἂμφ ἐμὲ κυκλὠσαντο, καὶ οὗ μίαν οἴδα τελέσσαι 
.., ” ’ / Ἂν τῷ 

κἰείνω Χαλκομέδειων ἐπήρατον; ἀλλὰ τί ῥέξω; 
; ῃ . ον, ψ. 

µή µε πὀθῳ μετὰ πότµον ἀποκτείνειε καὺ αὐτη- 
9 1 / ../ ε) / 3 , ολ ἀλλὰ λίπω ζώουσαν ἀνούτατον, ὀμφαδίην δὲ 

παρθένον εἰς ὑμέναιον ἐφέλκομαι; ἀλλ᾽ ἐνὺ Φυμῷ 
Ῥ ’ ) » , «4Πθιάδην τροµέω, καὶ Χειροβίην ελεαίρω. 
Ἆ } Ὅι αι ι ; 1 / οὗ μὲν ἐγὼ κτείνω ποτὲ παρύένον" ἢν δὲ δαάµάσσω, 

-” 5 ςνδ : ”” . 3 

γ. 2. ἐπ᾽ γόνος: ἀλλὰ καὶ αὐτὴν οᾱ. Ῥτ. ἐπ᾽ 1ὀνοθ" 6. 3, 
αὐτὴν εὰ. αι. 

γ. 4. πατρώην εττι. 
γ. 1Ο, καὶ απίο οὐ μίαν οκοῖ]αἰέ {μ εἰ. 3. 
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͵ ή , { ’ | . 

πῶς δύναµαι ζωειν, ὅτε παρθέγον οὐκέτι λεύσσω; αἁ 
΄ ΄ 7 ΄ ε! απ 3 . , ε/ κόµχω, -Χαλκομέδης ὅτε Λείπομαι εἲς µίαν ὥρην. 

” { { σΐκ. / Τοῖα µάτην ἐνέπων, πολυµηχανος ηῖε ἸΜοῤῥευς, 
ρς. ; ͵ ι 

παφλάζων ὀδύνησι ποθοβλήτοιο µερίμνης. 
λ ’ ωω 

Τὸν δὲ παλινδίνητον ἄλώμενον ἔκτοῦεν εὐνῆς, 
[ή - ; Α ιά , / 

µουνάδος ἄμνήστοιο Λελοιπότα δέµνια νύμφης, 
Ὕν { ε{ ς α{ 
ἔδρακεν ἐγρήσσων Φρασὺς ὙΎσαμος" ὡς δολόεις δὲ 

» / ΄ { πρυπτὺν ἀτεμμάρτων ἐφράσσατο κέντρον ἐρώτων, 
ν ’ ῃ 3, { πιστύτατος Φεράπων" δολίῳ δέ µιν εἴρειο μυθῳ, 

- .. / σω τοῖον ἔπος προχέων ἅπατηλιον ἄἀνθερεῶνος " 
, ) ο, α α , / 

Ὑϊπτε λιπὼν σέο λέκτρα καὶ ὑπιαλέην σέο γύµφην, 
/ 1; ν 3Ἠ { σς ο 

πλάζεαι ἔνθα καὶ ἔνθα κατὰ κνέφας, ἄτρομε Μουῥεῦ ; 
Ν ’ [4 , Ε) . 

µη τάχα «4{πριάδης σε διεπτοίησεν ἄπειλὴ; 
ἡ , ΄ ιά σω 

µη σοι «Χειροβίη ποτέει ζηλήμονι Ψδυμῷ, 
Ε) , / ΄ Δ [4 ἐλπομένη, φιλέειν σε δορικτήτην τινὰ Βύχχην: 

᾽ ε{ ΄ 3 ’ 

καὶ Υὰ9 Ὁτ εἰςορύωσιν ἐρωμαγέοντας ἄκοίτας, 

πρυπταδίην διὰ Κύπριν ἀεὶ φΏογέουσι γυναῖκες. 
ι ; { κ ος ι / 

µῆ τάχα πανδαμάτωρ Όρασὺς ἵμερος εἲς σὲ Ζορυύσσεν 
ν΄ ο { ’ 

φυμφιδίους σπινῦ Ίρας ἄποιμῆτοιο φαρέτρης; 
Ψ / / , ς ν 3 ; 

µῆ τινα Πασσαρίδων ποθέεις µίαν; ὡς μεν ὄκουω, 
νο Χα ία ζανο. / δ Ὀ α” τρεῖς Χόριτες γεγάασι, χορίτιδες Ὄρχομενοῖο, 

ἀμφίπολοι «Φοίβοιο" χοροπλεκέος δὲ «Ίναίου 
, τα ; / οἱ / { 

εἰσὺ τριηκοσίων «Χαρίτων στίχες, ὧν µία µουγη 

ν. 17. οὐκέτι λεύσω οὐ τι. απαθῖ οοπ]αποῖ. 5οτ. θβ5εί. Ὑ. 5θᾳ, 

{, εοεπἰρεπάαπι κάµνων. Ἱία αἲ ἀπο Ἠϊ γθιδα5 ἁγοαδ οο]ιαθτθα{. 

ν. 10. Ἠεοίιας ἀῑκίδοί παναµήχανος., 564 οἵ. Υ. ὃ. 8δ. 

γ. 20. παφλάζω ὁδυν. θὰ. Ῥτ. οπιεπά. Ἐα]κ. 

γ. 2ι. ἑψόθεν εὖνῆς οᾷτ. ἔκτοῦεν εὐνῆς υο]ομαϊ ας. τι 

εομ]θοίαμαι, 1, 6, ταγδά5 α Ιθείο αὈειπίθμα γἰάεῖ Ἡ. αιιοᾶ αμε]α5 

εομγεπῖΐ, άπειι 5δἱ ααἱς ὑνόθεν όχθης τουίατεί. 

ν. 51. ελποµένην φελ. οὐ. Ἐπμιενάανιι Ίαπι ΠΠοάσΙη. 

ν. ὅτε χορήτιδες ει, «ΑΙΡΙ ποδίσυπα ερῖ, 



κν ὁ 

’ 
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8 4ΙΟΝΥΣΤΑΚΩΝ 44. ΧΧΧ. 
| Π , -- ἡ 

ἄο πασπων προφέρουσα φαείνεται, οἷα καὶ αὐτὴ 
Ἡ / . - [ή ’ 

φαιδροτέραις αἀκτῖσι κατακρύπτει σέλας «στρων, 
' , [ού δελην µαριιαρυγην ευκυκλον ἀκοντίζουσα Χεληνη. 

Ὁ . Ἶ ” ’ ’ - πε ωω 

καὶ διδυ:οις βελέεσσι κορυσσεται εἰν ἑνὶ Φεσμῷ, 
’ .. / ή ’ 

κάλλεϊ τοξεύουσα, καὶ αἰχιάζδουσα σιδηρῳ ̓  
α νὰ ῃ 1 / 

45 ἔοτι δὲ Πασιθέη κορυθαίολος, ἥντινα Βάκχαυ 

5ο 

55 

Χαλκομέδην καλέ-υσιν' ἐγὼ δέ µιν αὐτὸς ἐν'ψω 
: 93 α / 

"4ριε"ιν ἀργυρόπεζαν ἰδὲ χρύ. ασπιν 4ύὐ ἠνην. 

ος φάµενος, σἰγήσε. καὶ ὀγρύος ἄκρα καθ έλκων, 
ν ΄ τς μας ο]. 

αἰδομέγοις στο!.άιεσσι δυζίµερος ἔγνεπε Μο: ῥεύς 
' / / 5. ω / 

τρεκέως «4ιώνυσος ἐδύσατο κὔμα ὣαλισσηςν 
/ / ς , Ν ’ 

δειµαίνων «4{υκόοργον' ὑποβρυχίοιο δὲ κόλπου 

Νηρεΐδας ὥωρηξε, καὶ ἐξ αλὸὺς ἠλ9ε, πμίζων 

εἰναλίην ες «θ]α κασιγνήτην φιοδίτην 
Ε] Δ κ ο” 4  Μ ο. ἀμτὶ δὲ νυμφιδίοιο καὶ εὐάδμοιο χιτῶνος 

δῶκεν ἔχειν ὣώρηκα σιδήρεον" ἀντὺ δὲ κεστοῦ 
/ ./ |) ' . 3 ό χάλκεον ἔγχος ὄπασσε᾽ καὶ ουνοµα τὸ πρὶν ἄμειψας, 

ια / ὦ ’ . , Ν’ Χαλκομέδην ὀνόμηνε κορυσσοµένην ἀφροδίτην" 
ὃν - αν , » , λ) 

: στι δὲ µασσαρίδεσοι συνέκπορος" ἀμφυτέροις δὲ 
΄ ᾿ / .., κ. / 

µάρχαµαι ἀγνωσσων, καὶ Νυπριδι καὺ «4ιονυσῳ. 
μυ ’ ΄ ρω , στ ζ . 

6ο καὶ τί µάτην δόρυ ὃοῦρον ἀείρομαι; εἶξον, ὀκαμη 

εἰ Παφίη γίκησεν ἄκοντιστῆρα κερ..υνοῦ, 
/ ω ςων .. . / εἶ πολέμων σκηπ:οῦχαν ἑῷ σπιν ἣρι δαμάζει, 

ν. 40. εἰν ἑν) δεσμῷ οά τε. 

ιδόὸ 

γ. 4]. ἀργυρόπεζαν κχὲ χο. οἆ. Ῥτ. πῬὶ οργῖο ἆε οογγθρία Υ0- 
. ν ών . 2 

οαΗ απῖε νοςα]εαι που οοριαπάμα.  9εά ους που ἐτ ἀλοζυμιη : 

(δὲ ἀοάῑι Εαὶῑς, 

γ. 49. φαμένου οι. 

τ. ὑπ. Εονί. ρναθείαὶ ὑπὸ βρυχίοιο ὃ. κ. 
γ. 05. ειγαξίην οὐ. Ρτ. θιομά. Εακς. 
γ. 0ο. ακωκήν εᾱ. Ῥν. οιιεμά. Εαἰς, 

ν. θι. Ποφίην επ αὖ οοὰ. ειιεμά. 

γε 02. πτολέμων γιάρο. 



18ά . Ν.Ο αφ ο 
μα 

εὖ φλογεὺν Φαέδοντα κατέφλεγε µείζονε πυρσῷ, 

καὶ κλογέει πυρόεντα; τί πεν ῥέξαιμι κρανείη ; 
65 εἰ’ / ’ ο ο 3 τη κ ανά 6 ἵπατέ μοί τινα μῆτιν, ἀρηγόνα Ἀυπρογεγείης 

3 ὔ Δ }/ / { { 
ούτησω τὸν Έρωτα: ποῦεν πτεροεντά πιχησω; 
ο) ) , ’ 15 ; 
ἔγχος ἀερτάζω: πυρὺ µάρχαται- ἄορ ἐρύσσω; 
. τη Ν απ 5 πα ι ς αν ζω 

τοξον ἔχει" τὸ δὲ τόξον ἐμῆς φρεγὸς ἀπτοµεχον πῦρ. 
’ λΑἈ [ή πολλάκις ο κατὰ φύλοπιν" ἀλλὰ παμύντα 

70 ἴητήρ' µε σάωσεν ἑῆ ζωαρμέί τέχνη, ὴ 
5» δν ' 

ὠτειλὴ µελέων ὀδυνήφατον ἄνθος ἑλίξας. π 
ῃ Δ / , , [2 ό . σακε, μὴ αρύψης, τίνα φάρμακα ποικίλα πάσσω», 
ἐγδὃ ον δί κὰ ων ΙΕ ο) μμ 0 { γ- ἔνδον ἐμῆς κραδίης ἰήσομαι ἕλκος Ερώτων; 

1 ας ν . ” / λ ιά μα η 

εἰμὶ μὲν ἀντιβίοισιν ὄεὶ Βρασύς: ὄἆλλ ὅτε Λευσσω: 
” -- ’ ω ΄ ο / 

25 «Ἀαλκομέδην παρεοῦσαν, ἐμῆ Φηλύνεται αἰχκη. 
’ 7 ᾿ / λ -.” οὗ τροµέω 4ιόνυσον" ὑποπτήσσω δὲ γυναῖκα, 

ε/ , ; / ; 

ὅττι σέλας πέµπουσα ποθοβλήῆτοιο προζωπου, 
ο” .. ιά 

μορφῇ ο στεύει µε, καὶ οὐκέτι τόξα τιταίνω. 

ὡς ἄρα Νηρείδων µίαν ἔδρακον' εἰ θέμις εἰπεῖν, 

δο ι θέτις, Ί ἢ Ταλύτεια συνγαιχμάζευ Διονύσω. 
ο χά ΄ | 2” /. Εἴπε. καὶ ἀκροτάτοισι µόγις βραδὺς ἴχνεσι βαΐνων 

Ἆ ΄ ! ες) , / µη γυχίην εὔδουσαν ἑῆν παράκοιτιν ἐγείρῃ, 

. 64. τέ κεν ῥέξοιμε περαυνῷ θε. Αἲ Μοιηπεαδ παππααανι 
Ἰαραίς Γαἴπιθας 5ο µελίην, ἔγχος θἱο. κρανείου Δάανον Τε]οβὶ- 

πι μπι Ῥτο ἴείο Ἰαβεβαι ΧΧΧ. 527. 

ν. 056. Αοοπναίαδ {αΐςθοι εἰπὲ δέ µοι; Ῥτορείε επῖπα ΠΕ 

αοφαίίας Ἡγδαοιπα, ο{, ν. 72. Ὥϊιοὶ ἴαπιον Ῥ]αταίς Ῥροϊττ, ο 

γιίαθ ΟΟτΩΠΙΙΙΗ15 τ1δ11. 

γ. 67. Ἐοχιαοσο ἀερτάσσω ; πυρὶ µ. 58ΙΝΕἴΟ εοᾶσπι οοἶοτε., 5ἷ- 

σιάάσιτι «ερτάσσειεν αΗβι ἀῑκ]τ, , 

ν. 7ο. μ ἐσάωσεν εά1ίῖ. 

ν.-73. Ὕσσακε µ. κ. τινὰ φ. εἁᾶ.. Ἀοπαθα 1Πιιὰ δι αρτα γ. 40. 

5ἱπροὶ σ οοσίριτα, απατα «οι {ριαγαμα γοίεμς 5εοαἰᾶς δη, 

τ. 74. ὅτε Λεύσω εκτ. 

- 



410ΟΝΥΣ14 ΗΝ 44. ως να δσ 

ἰς Φόλαμον πόλιν ἦλθε" µελαγκόλποιο δὲ νύμφης 

| . όθεν ἔτραπεν ὄμμα, καὶ ἠθελεν, ὄφρα. φανεῖσα 

| Καλκομέδη λάμψειε ἡ καὶ "Ἠριγένεια φανείη» 

ν ᾿ἀσχαλόων δ) ὑπ Ἔρωτι, κατηφέν κάππτεσεν εὐνῃ ' 

καὶ Φεράπων ἄγρυπνος, ἔχων πόθον ἡδέος ὕπνου, 

“Ὕσακο. ἀὖτις ναός ἑῆς ἐφύπερθε βοείης. 

«Μορῥέα δ᾽ ὕπνωοντα παρήπαφεν ὄψις ὀγείρου, 

9ο μα ἐλέφαντος ἄναίζασα πυλάων' 

παΐ τινα μῦθον ἔειπεν ἐπήθατον ἠπεροπῆα" 

4έχνυσο λαλκομέδην πειθήμονα, νυμφίε Ποζῥεὺ "' 

κ δέξο καὶ ἓν Λεχέεσσι μετὰ πτολέμους σέο νύμφην. 

ο ἡματίην ὁ ὅρόων µε, τεὴν ηύφρηιας ὀπωπήν: 

0ὅ καὺ νυχίη παρίαυε φιλήνορι «Καλκομεδείη. 

Ἑτος ἔστι καὶ ὑπναλέοιο γάμου χάρις, ἔστυ καὶ αὐτῶν 

ἑπερόεις γλυκὺς οἴστρος ὀγειρθείων ὑμεναίων. 

Πῦελον ἀγκὰς ἔχειν σε, καὶ ὀγγύθι φαίνεται ᾿Εως, 

ος φαµένη, πεπότητυ. καὶ ἐξ ὕπνου «όρε Λορζεύς, 

10ο ἀρχομένης τ’, ἐνόησεν ἀμερσιγάμου φάος ᾿Ηοῦς, ! 

'ι 

γ. 95. μελαγμόλποιο δὲ νομῖηε εἂ. Ῥν. μµελαγκόλποιο Νομείης 
εἰ. αἲί, εκ ἀπ[ε]ίοὶ οοπ]θοί. Εαλκ. μελαγκόλποιο δὲ νυκτὸς γο]εραῖ 
Ὀραμρ. Ὑογιη εδῖ, ααοᾶ: ἀθάὶ, οἱ. ν. 22. ἡ]αά ἅ {π Ἱεοι. εᾱ. 
ϱτ. οδί ἰταποαίαπα φ. Πα οοντεκὶϊ οἴἵαπι Ἠ]λοάοιη, 

ν. 80. ὑπέροτι ο. Ῥτ. επιεπὰ. Γαἰκ. 

ν. 8δ. Ὕσσακος αὖθις ὑπερθεν πο ἐφύπερθε β. οδιι, νει- 
Ένα ειιομάανΙ{ Οσα. 

Υ. 09. ἀμίξάσα πιλ. θὰ. ῥτ. οπιεπά. Εας. 

γ. 91. ὑπεροπῇα ελα. 

γ. 04. µετεὴν ἤυφρανασ 64. Ῥνὲ. µε τεὴν ἤυφρανας θὰ. αἷι. οκ 
κά Ῥαἰκ. 

γ. 08. ἐγγύθε φαίνεται εὐ{τί. 

ν. 100. 8. Θθμδις 65: θἱ ΥἱάΙ{, 86 ππααἶπο Τἴθιπρονθ, ἆπαπάο 

φοιωηία γθτα, Ίαες ομαν]αςοο εἳ οιρθλάἰς πά, Οι] σοιιιο οι 
ΦΊΠΟΣΟ΄ρει/νθ, η ους. ε ὁὴ 

ι -. ι Ἀ 
4 

ῤ .. α 

4 Ἡκ 8 
., ΄ ο {μὴ 
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Γ ΝΟΝΝΟΥ "Ἡ 

Χαλκομέδην τ᾽ ἐδόκησεν ἔχειν πόνον' αἴα δὲ σιγῇ 
-. - μ.. ἔγγεπε, Δυπριδίην ἀπατή]ιον ἐλπίδα ῥόσκων Ψ. 

Τριπλόον, ᾿Ηριγένεια, φέρεις φάος , ὅττι :οπίζεις 

Ἀαλκομέδην., καὶ φέγγο- ἄγεις, καὶ γύκτα διώκεις, 

Ἰήοῤθῥέος ἀγρύπνοιο παρήγορε, καὶ σὺ φαγείης, 

Χαλκομέδη, ῥοδόεσσα ῥοδυστεφέος πλέον Ποῦς" ' 

οὔ τοτε τοῖον ἄγουσι ῥόδον λειμωνίδες «2ραι. 
σσ 

παρθενική χαψίεσσα, τεαὶ µεθέπουσι παριὺ 

εἰαρινὸν Λειιῶνα, τὸν οὐ χρόγος οἵδε μαραίνειν᾿ ο 

ἄνθεα σοὺ Δάλέουσιν, ὅτε φΏινοπωρίδες «2ραι: 

σὰ κρίνα καὶ κατὰ χεῖμα φαείγειαι' ἀμφιέπει δὲ 

σὸν δέµας οὐ Λήγουσαν ἐφευδομένην ἀτεκώνην, 

ἣν Χάριτες κοµέουσε, καὶ οὐκ ὀλέκουσιν ἀῆται. ιν 

οὔνομα σὺν κόσµησας, ἀριστεύουσα σιδήρῳ" ΐ 

ἄριενον ἦν ρέη τεὀν ουνυμα" Χαλκοιέδην δὲ 

οὔ σε µάτην καλέουσι: σὲ γὰρ τέκε άλκεις -4ρης 

Κύπριδος ἐν Λεχ εσσιν Εμωτοτόκοιο χορεύων. 

Ἀαλκομέδην μεν ἅπαντες' ἐγὼ δέ σε ποῦνος ἐγίψω 

Ἀρυσομέδην, ὅτι κάλλος ἔχεις χουσέης ᾿4φροδίτης 

πειθοµαι, ὥς Σπάρτηθεν ἔχεις γένος" ὡς δοκέω γάρ, 

Χαλκομέδην ἐλόχευσε σιδηυοχίτων ᾿ 4φροδιτη. 

Τοΐον ἔπυς κατέλεξε φιλαγρύπνων ἐπὶ Λέκτρωγ. 

ν. 105. καὶ σὺ φαείνεις οἁί. 

ν. 1ο7. Λειμωγίῤες αὗραι εΙε. 

ν. 11Ο. ὅτε φθινοπ. εὐΙ. ἆπαε ΠΟΝ ππαρΠα Ίαις Γαΐςςει. Ύ6θ- 

τιπὴ 5θΗδ1 Ππιοησίταϊ δις. 56ᾳ. 
Υ. 111. αμφιέπεις δὲ ο. ϱτ. ΘΙπεΝΗ. Ἐαλκ, Υ. δεᾳ. ἵωπ εᾱ, 2. 

Σιαῖο εχεις ερευ βομέγειν. 

υ. 114. χόσμτησαν αρ. εὰ. ϱτ. επιειά. Ἐε]κ. 

ν. 119. ἠνορέη τεὸν οὔν. εἰ. ϱγ. «οττεχκίτ Εα]ῑς. 

Ν. 117. ἐν λαχέεσσεν 6, αἰι. γ1ήρ56. 

ν. 1190. χρυσης ἄφρ. εώίε, 



ΙΟΝΥΣΙΑΚΩΝ 14. ΧΧΧΙΣ. αθ7 
9 ο τα} ΄: / / ΄ 

ἀλλ ὅτε φοινίσσοντι σέλας πέµπουσα προρώπω, 
, , / π/ ῄ 

ο ὑσμίνης προκέλευθος ἑκηβύλος ἄνθορεν Πώς, 
ν 8 { 3/ Ἱ 

190 Γνδφην ἐκόρυσσε γογὴν λαοσσθος .4ρης. | 
πες . : 2.» Ι μι λέ 

Μαἱ τύτε Φωρηχθέντες Συτροχάλων ἀπὸ Λέπτρων 

ἅρματέ «{ησιάδαο συνήλυδες ἔθῥεον ᾿Γνδοί. 
πο Γ 3 3 ’ 3 / [ή 

Φάκχοι ὃ᾽, οὗ παρεὀντος ἄνικήτου «ἄιονύσου, 

ο ους ω . ό 5 
ο 

ο.) 
ο 
ὡς [-] |. οὐ -υ] ες ο οὐ κ. "Ἕ ο. ο ο] Ον ντα Ἵ 

“Ὁ 
τν ος ους κ.” ορ ο” 

ϱὐν ἀνηκόντιζον: ἓν ἄφλοίσθῳ δὲ σιωπῇ 

μνεν ἀδειψμήτοιο “περίκροτα γῶτα βοείης" 

ου δαῖδες σελάγιζον ᾿Ενυαλίης φλόγα πεύκης, . 

ῤ καπινὸν ἐρευγομένης Θανατηφύρον: ἄλλ ὑπὸ κέντρῳ 

δαιµονίης µάστιγος ἐδηλύνοντο µαχηταί. 

οὗ Σάτυροι κελάδησαν ἐθήμονες: οὐ θρύος αὐλοῦ 

140 ἔβρεμεν ἐγρεκύδοιμος' ἀβακχεύτῳ δὲ κυδοιμῷ 

.Πειληνοὺ πολέμιζον ἐχέφρονες οὐδὲ προώπῳ 

υ----ᾱ---------------ὖ 

ν. 130. οἷο ΤιΠοᾶοΙι. φοινίσσουσα οαι[ι. 

ν. 195. Ἰνδύην οἵ. 

ν. 126. ἐπὶ λέπτρων οὐ. Ἐπιεπάανίϊ Ίδπι Β]οάοπα, 
ν. 1289. Βάγχαι εαῖι. Γοεπιπίπο 1ο τθδροµάθε «Βαρσήεντες 

γ. 10ο. Βαζεμαγαα ΠΙΘΗΙΙΟ 1ποκ. δοηυίας, ν. 121. 88. 

γ. 192. ἸΝἱδί χγαλκοχίτωνες παμίαϊαν ἴπ νεβροχίτώνες, Ίου Ἠοχι 

-ᾱαοἴ]ᾳ πίεσε νἰάεριίαν. Θεά Ίουα Ῥ]ανπα, ταβί νεβρίς εἳ θώ.. 

ϱ1ξ, νεβροχίτων 9. ἀἁβροχίτων εί χαλκοχίτων 8. Ἰάλκεος ἀνήρ 
αυ] ορροπυπτας, (νὰ. Οοπιπιθ1.) Φαφρίοίοπεία πιογθπί πια ]ατίο-- 

μΐδ. Φοχρείτ Ε. ἴαιο αιίά: καὶ οὐ ῥηξήνορι Λύσση (αΏδί οι ῥῇξ. 

πισσῷ απῖ Ούὐρσῳ) εἰεέτι χαλκογίτωνος ἀνασχίζειν δέμας Ἰνδοῦ, 

ὧς ποτε νεβροχίτωνες ἐβαμχεύοντο γυναῖκες, Ῥτουλνὶ αἆ ουχ: 
πα ία. 

ν. 1990. Ε. ἐθημονος οὐ θρόος αυλοῦ., αϊ ΤΠ, 18ο, 1. 455. 
Υ. 141. 2ιληνοὶ πτολέω. εἀ1ίί, « 

τή 



188 Ίσα, ΝΟΝΝΟΥΧΥ 
΄ 

ς ; ”, ΄ 

µίλτον ἐπιχρίσαντες, ὅμόχροον αἴθοπι λύθρῳ, 

ξωνθὸν ἐφοινίξ τύ μευδήιιον ῆ ξ ἐφοιγίξαντο τύπον φευδήμονι μοοφῇ 
/ 3Φι νν / ’ , ι 

εἰς "φόβον: οὐδὲ μέτωπα, πεφυριένα λευκάδι γύψω, 
ΕΕ ς / ο , .] / / 

110 ως παρος, εὐρύχογτο" καὶ οὗ στοµάτεσσι πιόντες 
λ σν 

Φερμὸν ἐρηκογήμοιο νεόσσυτον αἵμα λεαίνης, 
ω 3 ΄ ο. 

11ῶνες ἄελλήεντες ἐβακγεύογτο κυδοιμῷ " 
Δν λ [ή ΄ 3 [ή 

ἀλλὰ φοβῳ γεγάασιν ἐνηέες" ὀκγαλέου δὲ . 
-- 

ο) α . τον ΄ α νι /! 1’ φειδοµέναις ἤρασσον ἀδουπήτοις χῶόνα χηλαῖς, 
ξ. / ; { 150 φρικτὸν ἀναστείλαντες ὀρίδρομον ἄλμα πορείης. 

, ο ος μμ ή) 
«πριάδη: ὃ ὑπέρυπλος ἐπέχραεν ἄρσενυ χάρμην. κα. 

Γι ς [ή ά, ς [ι 

σείων, ὡς τρυφάλειαν, ἑῆς γλωχῖνα κεραίης᾽ . ο 
π ο .) δή 

Ἆ / Ν Γ - | Φηλυτέρη δὲ φάλαγγι δορὼν, ῥαμχεύετο Μοῤῥεύ, 
Ε) λ - ’ , ε/; : υ ου γάρ «αλκομέδεια συνέµπορος ἔσπετο Βάκχαις, 

- ' 3 , / νλ σω ον 

α1ὄδώποα µιν αἰδέσσαιτο, κατεσσυµένην δὲ γυναικῶν -' | 
ε/ ; 2 , ! 

αἵματυ πορφ/ρουσαν ἄναστείλειεν ὄκωκήν: « 
9 ο ’ [ / ν ε/! { 

ἀλλά τὀτὲ προµάχοισιν οµήλυδος Ίπτετο χάρµης 

ἹΤοσαπι 6πιεΠᾶ. ϐ0Πηαθι5, γ. 145. καὶ ὡς στοµάτεσσι π. θΚ 1. 

ΦΙ οιίά παπα, 
« .) . - Ῥχαθίοιθα ὡς πάρος ἐχρίοντο Ιοβί 11μθμδ. 

: "ως ” 3 . 2 
αμα λαἱεειι ἐεῤρικγοῦντο νεὶ ὠχραίνοντο; 5εὰ γαὶσαία νἰἀείαν εκ- 

Ρ]ισανά Ῥο5-θ, 

ν. 147. πάντες αελληεντες οὐ]. οπιθιά. Όση. 
/ τ . . , . . . - ΄ Ε 

γ. 149. Ἀρεσῖο, «πο Ἰαχτο γεγάασιν ΠἩηρετ[εοί ἱσηΙΠοαβοθ 

αὐθάραθνίε Ἀοπμς, αἰςὶ Ρος δοηἡρεῖί; φόβῳ μὲν ἔησαν ἐγηέες, 

συνέµπαρος ἕστατο Β. οι. Οἱ. 197. ΒΠποάοιπαπηιις: 

| 

γ. 103, 
“, πλ «/ 

ἵστατο 3 ἕἔσπετο. 

γ. 190. αιδέσσοιτο ο11{. 

μορωύρουσαν ε«ΠΙΠ. παρμαίρουσαν νο]εβαὶ ΠΠ]. Όννατουν, γ. 196. 

Φεὰ Ἰαμα Πἰοοιπαππαδ πορφύ-- πί απῖε ειπα {εμίανεταϊ Ὀσα]]ς. 

ῥουσαν. Ο{. Πεοπίά. Τ. ορίρητ. ἀπ. 

γ. 107. 9ἱ ὁμήλυδος οιπι χάρµης Ἰαμρομάνπα, ΠΙΩΗΠΩ δαΙἴθΠι 

Όνας ο]ὰ Ροδίι]αδδεῖ τότε προμάχοισιν τύτ᾽ εν προµάχοισιν. 

θηίμι ὁμήλυδος πομαϊμαϊ, οἱ οι, ταἲ Ε. ῥαόδρομος γεὶ ὁμόστολος. 

ούγκλεδοε, (γἱά, Ξείιαεί, αὰ ἄχεβοχ. ος. Ρ. 918.) που Ῥαΐεπι. 
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παρθένος ἑμερόεσσα, γέη κλυτότοξος ᾿4μαζών, 

φάρεα λεπτὰ φέρουσα, καὶ ἀστράπτοντα χιιῶνα" 

16ο ἐν πεδίῳ τὺ γὰρ εἶπε σοφὴ Θέτις, ὄφρα σαώση 

λαὺν ὅλον µογέοντα», τιγασσοοµένου «4ιονύσου. 

Ἔνθα δ) ἀτιμήσας «Χαρίτων ἴνδαλμα προζώπου, 

.Ῥασσαρίδας ξώγρησεν ἀνάλκιδας ἔνδεκα Μοῤῥεύς, 

ἃς μετὰ Χαλκομέδην ἐκρίνατο" ἸΜαιναλίδων δὲ 

165 χεῖρας ὀπισθοτύνους ἀλύτῳ σφηκώσατο. δεσμῷ " 

καὶ στίχα λυσιέθειραν ἐπὶ ζυγὰ δούλια σύρων, 

ληΐδας ἀμφιπόλους ἑκυρῷ πὀρε «4{ηριαδῆῦ, 

:ἔδνον ἕῆς ἀλόχοιο τὸ δεύτερο», ἢς χάριν εὐνῆς 

το φυμφοκόμον μόδον εἶχεν ἀεροιλόφῳ παρὰ Ίαυρῳ, 

170 ὑππότε «4ηριάδαο νέην βασιληΐδα κούρην, 

ἥλικα «Χειροβίην, ζυγίῳ σφηκώσατο δεσμῷ : ή 

οὗ γὰρ δῶρον ἔδεκιο γαµήλιον ὄρχαμος ᾿Ινδῶν 

παιδὸς ἑῆς, οὗ γρυσὸν ἀπείριτον, οὗ Λίθον ἄλμης 

µαρμαρέην' ἀγέλας δὲ ῥοῶν καὶ πώεα μήλων 

475 «4πριάδης ἀπέειπε" καὶ ἐγρεμόθοισι μαχηταῖς 

το δυγατέρων ἔζευξεν ἀδωροδόκους ὑμεναίους, 

γαμβρὸν ἔχων ΛΊοθῥηα » καὶ ἐγνεάπηχυν Ὀρόντην" 

καὶ διδύµοι προµάχοισιν ἑὴν νύμφευσε γενέθλην, 

γ. 198. κλυτότοξος ᾽Αναξώ οὐ. ποπιθα, αΠαμᾶθ µοϊπα, Ἠΐς. 
αἱ] αὐ χει {αοι. ἸἈΝοβίαα γἱἀᾳ ΧΧΧΥ, οι. ο. ΧΧΧΥΙΙ, 
117. νέη κλυτότοξος Ἐνυώ πια]αίθθοι ΠΙ. [Όννατονν. 

Υ. 162. ἔνθα διατµήξας Χαρ. οἀ{π. διασµήξας ἴοηῖαΡαί Βου]ΐς. 
Ἰκοδίτα οπιομάαίίο οργιἠθθίηιᾶ. 

Υ. 166. δούλια σείρων οὐ], Ῥαι]ο απῖο πια]πι ὑπὸ ζυγα, 
33) - ” ν ε Υ. 108. ἀλόχοιο, τὸ δεύτερον ᾗ χάριν εὐνῆς οὔ1ί. δἶπο θ8618ι1. 

Ἠλιούομιαλιας 4 ἆη ἴοκία Ῥοθς τὸ δεύτερον ἠπιουριαικίθδεί, 
π ος Ῥορυ]:ί, τὸ δεύτερον ἧς, 
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Ὕς ή. ο / { 

Π/οῤῥέι «Χειροῤίην, καὶ ΠΙρωτονύειαν Ορόντη " 
3 ν Δ 3 ο) , ς Λο απ σος : / 

οὗ γὰρ ἐπυγθονίοισιν ὁμοίος ἔπλετο ἸΜοῤῥεύς, 

ἀλλὰ Τιγαντείων µελέων ὑψαύχεν ὴ έ ο με 
᾿Τιδῶν γηγενέω ᾗ ς αλκὴ γηγενέων µιμήσατο πάτριον ἄλκην, 
3 / . . 

ἠλιῤάτυυ Τυφῶνος ἔχων αὐτόχθονα φύτλην, 
5 , 3 / λ , / 

εὖτε πυριτρεφέων “άρίμων παρὰ γείτογν πέτρη ι 
/ 3 ΄ ’ -- 

ούγγονον ἠνορέην ἐπεδείκνυε µάρτυρι Ἀύδνιῳ, κ. 
«τ ’ ν { -ὴ» ς ου ῃ 
ἔδνα φέρων Δαλάμων, Κιλίκων ἱδρῶτας ἀέθλων, ἵ 

, 3 / Ε) ο» 3 ; 

γυµφίος ἄκτήμων, ἄρετῦ ὃ ἐμτησατο γύμφην. 
«{ ας /{ σω { 

ὧς ποτε ἸΤοῤῥείοιο γάμου μγηστῆρι σιδησῳ | 
τν / 4 , ὰ Γ Δ ο κ 

Ασσυρίη γόγυ κάμψε, καὺ εἲς ζυγὰ «4πριαδῆος ς 

αὐχένα πετρήεντα Ίίλιξ δοχγμώσατο Ταὔρος, 

καὶ Θρασὺς ὤκλασε Ἰύδνος, ὄδεν Κιλίκων ἐνὶ αίη 

Σώνδης ᾿Ἡρακλέης κικλήσκεται εἰςέτι οῤρεύς. 

καὶ τὰ μὲν ἐν προτέροισιν. ἐν ὀψιγόνῳ δὲ κυδοιμῷ . 

, . ’ 3 ... ’ ἡ 

Θυιάδας ἐζώγρησεν ἀφειδεῖ δούρατι Ἰωῤῥες, ; 
; ΓΑ Ε] ς ων ὰ 

κυδιόων ὃ᾽ ἀχάλινον ἀπεύῥοίῤὂησεν Ἰωήν”" τν 
Ἅν [ 

τὰ 1 ο Χ . ο» ; νο 

Σοὶ μὲν ἐγὼ, σκηπτοῦχε, τεῆς κειμήλια κούρης, ἷ 
; -” 1”; ἃ ’ λ { 3 αν. ν 3 9 

Ἕάκχας πρῶτον αγω" µὲτέπειτα δὲ Ῥώεχον οπᾷσσω. ε 
” . 

. 4 

ν. 170. Πρωτονόμειαν" οδμι. Αἲ ἴ]α τοσαῖατ ΠΡΙ 8απἩΡ6ς 

Πρωτονόη οἳ Πρωτονόεια. μ 

ν. 187. ἀρετὴν δ᾽ ἐκτ. θᾱ. ϱν. νυµφ. Ακτήμων, “4ρετὴν εᾷ. 

οἷι, απαβί ποµώµα Ῥτορεία εδεοµῖ, τξ 6ἳ ΜπἱεΓρΥείεδ, 1,αΏητις εἔ 
., 

Οσο. αοοερεσαηῖ, Ἱορί(1δδίπας ἴοϊυα Ἠππο 1οσα Ρρενιανραπίεδ. 

οπμας αλά αἆ Όάγε. ω. 105. ἄρετῃ εἴαιι Βἰούσμα, 

ν. 198. ὅς ποτε ἸἨοῤῥήνοιο γάμων µν. εδ. ΕππεπάαΠοπεναν 

εἱ απΐ ἀπρίαι, Ῥτοβαβί Οοπωμιεαί,  Ἠλοοιπαμλαδ: ὧξ ποτε 

ἸΠοῤῥήνοιο γάμου --- -4σσυρίη. 

ν. 199. "4σσυρίη οὐ. 1πα]θ. ι 

ν. 191. «2άνδιος Ἡρακλ. γοἰεναι Έαμαθι5, Εχωδίτὰ γιά, Όοπι- 

1πεμί, δ 
. 
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ἽΏς φαµένου ἈΤουρῆος, ἀμείβετο κοίραγος ᾿Γνδῶν' 

Χειροβίην ἀνάεδνον ἔγων, κορυθαίολε Ίο ῥεῦ, 

ἀξιά µοι πόρες ἕδνα φερεσσακέων ὑμεναίων, 

ἄστεα δουλώσας Κιλίκων ὑψήνορι νίκη. 

ἄρτι πάλιν νέα δῶρα χαρίζεαι" ἣν ὃδ᾽ ἐθελήσῃς, 

ἄλλας βασσαρίδας 'ηΐσσεο" Χειροβίης δὲ 

ἀμφιπόλων ἔμπλησον ὅλον δόµον: ἀμφὶ δὲ Βάκχου 

υὺυ γαιέω ΠΠοῤῥηος: ἀλυκτοπεδαις δε πεδήσας, 

δούλιον εἰς ζυγόδεσµον ἐγὼ «4ιόνυσον ἐρύσσω. 

μοῦνον ἐμοὶ πεφύλαξο δορικτήτης πόθον εὐνῆς, 

μὴ σὲ γυναιµανέεσσιν ἴδω πανομοίϊον Ινδοῖς " 

ὄμματα μὴ σκοτίαζε καὶ ἄργυφον αὐχένα Βάκχης, 

μὴ ποὔῦεων τε έσειας ἐμὴν ζηλήτονα κούρην. 

αὐτὰρ ἐπὴν Βροµίου στραιιὴν σύμπασαν ολέσσω, 

ἠήαιονίην ἐπὶ γαῖαν ἐλευσομαι, ἔνδεν ἀφύξω 

«ἀυδῶν ασπετον υλβον, Όσον Πακτωλὸς αξξευ" 
Γ -ν . 3 / « / ς Ξ 
ἔξομαι εἰς Φρυγίην εὐάμπελον, ὑππόῦθι Ρείη, 

915 παιδυκόµος Βροµίοιο' καὺ ἀγχικελευθον ὀλέσσω 

:ἀργυρέης ᾿αλύῤης πεδον ὄλβιον, ὄψρα κοµίσσω 

φαιδρὰ ῥυηφενέων χιυνώδεα νώτα μετάλλων" 

πέρσω ὃ᾽, ἣν καλεουσι, καὶ ἑπταπύλου χθόγκα Θήβης, 

αι φ]έξω Σεμέλης φλογερὸν δόµον, ὁππόύι παστοὲ 

΄.3930 λείψανα θερμὰ φέωουσι µαραινοµενων ὑμεναίων. 

-ν, 

α «5 . 
ν. 201. ὑψήνορι φίκης ο. ϱτ. οπιομᾶ. Ἐα]ς. εἰςὶ ἵπ 6] ϱΟ- 

1εειαπ19 Ρος εἴσογεια θορίαια ἀγήνορι νίκη» 

Υ. 200, οὐ χατέων οῤ. θάϊ, Οαείθγιιι ἀμφεπόλους ν. απῖες, 

10. Ἰαμι νέγναδ, ἆαθμι οαρένας ἀῑοῖ, οἱ, 233, Ππτετβοαπίας 

ελ Ἀαο Βαοσίαθ, ο. 230. 88, 207. εἰδὶ αθιίεΙι Ππιίάτο ϱο09- 
Ρεναμῖ. οἱ. 592. 86. 

Ν. 211. ξύμπασον οἁ1τε, 

γ. 310. ὑὁππόθι παοτῷ εί, Ἠῑαιο, 
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Δ 7 πω Γ.. / ή 

οὐδὲ μβρηρ ποτὲ τοῦτο φατίζεται' ἀμφότεροι γὰρ 

| ΝοΝΝΟΥ 
. 3/ { 

Έϊπεν ἄναξ ἀθέμιστος. ᾿Ενυαλίοιο δὲ γαμβροῦ 
Π ν ρω / ο σω οω 

ἄμφιπόλων στίχα πᾶσαν ἐδέξατο, δῶρα κυδοιμοῦ 
ον Ψ , ιό ω{ Δηριάδης" Φλογίῳ. δὲ καὶ ᾿ 4γραίῳ πὀρε Ῥάμχας, 

ς0 / ὁν ο - ς α ΄ 3 5 Ἡ 9 ἑλκομένας πλοκαμῖδος" ὁμοπλέκτῳ ὃ᾽ ἐνὶ δεσμῷ 
Ὢ 3 ών λ ; 5 αν 9 5 { , ος ἄθι αγέες παλάµησιν ἐμιτρώθησαν ἵμάντες. 

ἀ ή ΄ ο αι οὼ σ/ 

Τὰς μὲν ἄγων Φλόγιος, βασιληϊδος ἄγγελα νίκης, 
[ή ὤ, - ε 

σφιγγοµένας πόµπευε δι ἄστεος. ὑψιτεγεῖς δὲ ' 
ον λ 9. ’ ) ΓΑ ’ 

αἳ μὲν ἐὐγλυφάνοιο παρὰ προπύλαια µελάδρου 
3 

ὀγχονίῳ «Φλίῤοντο περίπλοκον αυχένα δεσμῷ " 

ἄλλαις ὣερμὸν ὕπασσε µύρον πυρόεντυ θεέδρῳ: 

αἳ δὲ πεδοσκαφέεσσιν ἐτυμβεύοντο βῥερέδροις, 

φρείατος ἐν γυάλοισιν, ὅπη ῥυῦίων ἀπὸ κόλπων 

χερσὶν ἀμοιβαίαις βεβιημένον ἕλκεται ὕδωρ. 

καὶ τις, ἔσω διεροῖο βαθυνομέγου κενεῶνος, 
ς Ν ο. -ᾱ ε) , /{ ου ἡμιθανὴς ἀτίνακτος ἀμοιῤαίηῃ φάτο φωνῇ " 

Ἔκλυον, ὡς ᾿Σνδοῖσι Φεὺς πέλε γαῖα καὶ "ὅδωρ" 

εἰς ἐμὲ Φωρήχῷησαν ὀμόφρονες , εἰμὶ δὲ µέσση 

καὶ βανέίν «ανάτοιο καὶ ὑδατόεντος ὀλέθρου, 
ι αλ 

καὺ µόρον ἐγγὺς ἔχω διδυιόζυγον" ἰλυόεις γὰρ 

ξεῖνος δεσμὺς ἔχευ µε, καὶ οὐκέτι ταρσὸν ἀείρω". 

ὕγρὰ δὲ ῥιζώσασα πεπηγότα γούνατα πηλῷ, 

ἵσιάμαι ἄστυφέλικτος ἐγὼ, ἸΜοίρησιν ἑτοίμη ̓  

4ν 
ν. 335. 4πριάδης «Φλογίῳ τὲ καὶ -4γρο. ει. ἀῑδιποιοπα Ῥο- ῄ 

β)ία 1 Ππο Ῥταεςθᾶ. Υετδ5. . 

γ. 3050. Ύθχδις αἀπιοάανα δαδροοῖίας, ου]α5 πάσα γεδσίαπα 

ὀμίτα Ίπ περείία Ἠαο παταίοπε ἃΧΧΥΤ, 4δο. 55. οομδρ]σΙίτ. : 

ν. 351. ἐτυαβεύονεο ῥεέθροις ει. Ο8, 8ε4α. Ἀ 
γ. 3259. απ ἀμορβαίῃ : | 

γ. 3208. εἰμὶ δὲ μέσον: εααμο 

Υ. 245. ἑπταμέναι αστ. ἐ. µόρησιγ. ἔτ, εᾱ. - ἵπταμαι ἆ. ἐν 

ΠΜοέρῃσιν εᾱ. αἰι. ο οομ]εοῖ, Εαΐῑς. 
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η , τὰ λ 3 1 3 ε/ 
καὺ ποταμύς µε δίωκε, παὺ οὗ χυτὸν ἔτρεμον ὕδωρ. 

» ῃ ο δώ] »/ λ 1 ο; 3/ 1 «ἅ 

αἴθε καὺ αυτος ἕην κελαδων ῥοος, ὀφρα καὺ αὐτοῦ, 

χεῖρας ἐρετμώσασα, διατµήξω μέλαν ὕδωρ. Ἱ 
3/ 3 6 ) ο αις ψ νὰ Έννεπεν" οἰγομένῳ δὲ καταθῥυτα χεύµατα λαιμῷ 

Δ 3 

δεχνυµένη, κατὰ βαιὸν ἀτυμβεύτῳ Φάνε πότμῳ. 

Αὐτὰρ Ὁ, «Χαλκομέδης πεπεδηµένος ἡδέν κέντρῳ, 

Μαιναλίδων ἀσίδηρον ὅλον στρατὸν ἤλασε Ιοῤῥεὺς 

εἰς πόλιν ὀφρυόεσσαν, ὀπίστερος «ἔγχεν νύσσων. 

ὡς ὃ᾽ ὅτε µηλονόμος πολυχανδέος ες μυχὰ μάνδρης, 

συμμιγέων ὀἵων σποράδας στίχας εἰς ἓν ἐλαύνων, 

εἰροπόκων ἴθυνε καλαύροπι πώεα μήλων 

πασσυδίῃ" πολέες δὲ συνεστιχόωντο βοτῆρες, 

μῆλα περισφίγγοντες ὁμόζυγι πήχεος ὀλκῷ, 

προτροπάδην στοιχηδὀν ἀρηρότα, µή ποτε ποίµνης 

κλειομένης πλάζοιτο παράτροπος ἐσμὸς ἀλήτης" 

ὣς ὅ γε δἤλυν ὅμιλον ἔσω πυλεῶνος ἐέργων, 

εἰς πόλιν αἰπύδμητον ἀελλοπὸς ἤλασε ΙΜοῤῥεὺς 

Ῥακχείην στίχα πᾶσαν, ἀποσπάδα δηϊοτῆτος. 

καὶ µογέων, δόλον εἴχεν ἐτώσιον, ὄφρα κυδοιμοὺῦ 

ληΐδα καλλιγύναικα λιπὼν, µετανάστιον ἄγρην, 

«Ἀαλκομέδην ἐρύσειεν ὑπὸ ζυγὰ δουλοσυνάων, 

γ. 24δ, Ἐοχί. καὶ οὗτος ἔην κ. ῥ. ὄφρα κατ᾽ αὐτοῦ. Οθτῖθ ἩΟΠ 
ουπι Παβίπο για]δαία γετίειᾶα εδῖ. 

γ. 202. ὅτε ΟΠΗ {π δᾱ, αἷτ. 

Υ. 3δ4, εἰροπόκον 64, αἲῖ. γ{ίοδθ. ὮἩ. 8ᾳ. ῥήχεος ὁλκῷ νο]εὈ. 

Ὁσα]ς, αι, ΟΕ. Χ. 542. αλβί, 

Υ. 365. πασσυδίη πολέες συνεστ. θᾱ. Ῥτ. πασουδίῃ πολέες δὲ σ. 

οἆ. 2. αβὶ ραγίοι]αια τεδητυῖτ Εαῑις. 

Υ. 3261. ἀποστάδα ααΐτι. ἀῑοὶ ἱὰ ἔ. μοϊαϊφοοι, δἱ άρδᾶς, διᾶ 
βροµπΐθ, αρι]9θδεωῖ, ἸἈοδίναπαι αἲ ἁμίτα γ. 547. εί αλ. 

7οἱ. 11. Ν 
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ἄλλαις «Φηλυτέρησιν ὁμόστολον, ὄφρα οὗ αἰεὺ 

ἡματίη «δεράπαινα καὶ ἔγνυχος εὐνέτις εἴη, 

καὺ διδύμων τελέσειεν ἅμοιῤάδις ἔργα Φεάων, 

λάθρια Κύπριδος ἔργα καὶ ἀμφαδὸν ἰστὺν '4θήνης. 

Ἰ1οῤῥεὺς δ᾽ οὐκ ἀμέλησε δορυσσόος" ἀγχιμάχῳ γὰρ 

Δηριάδη φύξηλιν ἐπέτρεπε ὃΊλυν ᾿Εγυώ" 

Ῥακχιάδος δὲ φάλαγγος ἐπέχραεν ἄρσενι χάρµῃ, 

ὄφρα περικλείσειε καὺ ἀνέρας. ἐν δὲ κυδοιμοῖς 

εἰς φόβον ἠπείγοντο. «Φυελλήεσσα δὲ κούρη 

ἵστατο κοσμηθεῖσα πρὸ ἄστεος ἐγγύθι πύργου, 

παρθένος ἀκρήδεμνος" ἐρωμανέων δὲ γυναικῶν 

γεύμασι ποιητοῖσι τύπον µιμήσατο κούρη, 

ὄμματα δινεύουσα". καὶ ἠὈάδος ἔκτοθι µίτρης 

λευκὺς ἐρευθιόωντι γιτὼν φοινίσσετο µαζῷ. 

ἸΠοῤῥεὺυς ὃδ᾽ εἰκορόων ἐπετέρπετο, καὶ διὰ πέπλου 

λεπταλέου σφριγόωσαν ἴτυν τεκμαίρετο μαζοὺ. 

λαὶ λίθον εὐποίητον, ἴσον τροχοειδέῖ δίσκῳ, 

παρθένος ἁρπάξασα, πελώριον ὄἄχθος ἁμάξης, 
ς 3 ; . ; 5, , 

Μήοῤῥέος εὐπήληκος αχοντισεν ἴδμονι τεχν], ᾿ 

ν. 3209. Όμπαθιβ Ἡϊο Ἱπσθηῖαπα Ἰαοτπαπι 6856 υὶάΐτ: αιιαο ΤαΠ1θΙ 

{οτίᾳδ5ε Ῥοδί ἀνέρας γ. 272. 1οοία Ἠαβεῖ, 

γ. 3270. 4ηριάδης εἀϊτ, Ο{. 321. 844. 

γ. 271. Βακχιάδος τὲ φάλ. οἁἵττ, 

ν. 372. Ἠϊο πημὶ Ίάσιπα 6986 υἰάείαγ: Ῥατ οπῖπι ογαῖ, ἀῑοί 

απίθα, αποπιοάο Ῥαςςμο», ἆ, 6. Φ4ΐΥΧΟ, 3911605, εἴο, αριιά ἆαοβ 

ΟΜαἱεοπιεᾶε, εξ, 154. 544. πππο θταί, ἀάοτίιςδ οι, αἳ ἵπ {αβαπι 

οοπγεγῖοετίϊ ἈΤοτγ]ειι. 

γ. 279. εἰεορόων ἐτέρπετο ει. ϱγ. Κοδίταπα ἀεδῑτ Γα]κ. Ῥταε- 

Ίογρα μάλ᾽ ἐτέρπ. οοπ]σίθι. Ἐοτ. πε] εταῖ ειδορόώ» µεν 

ἐτέρπετο. 

γ. 281. εὐποίῃσον θὰ. ἀ]τ. γίήοςο. 
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καὺ λίθος, ΠἹερόθεν πὲφορημένος ὀξέῖ ῥοίξῳ, 

986 ἀσπίδος ἄκρον ἄραξεν, ὅπῃ χρυσήλατος εἰκὼν 

Χειροβίης νόθον εἶχε δέµας Ψψευδήµονι μορφῇ" 

ποιητὸν δὲ κάρηνον ἀπέξεσθ' βαλλομένη δὲ 

µαρμαρέῃ γλωχῖνι χαρασσομένοιο προρώπου, 

μιμηλῆς ἀμάθυνε περίτροχον εἰκόνα μορφῆς. 

390 καὶ σάκος ὀλβίζων, ἄνεπάλλετο πολλάκι «Ἰζοῤῥεύς, 

καὶ κραδίῃ γελόων κρυφίην ἐφθέγξατο φωνήν' 

᾿ἄτρομε «Χαλκομέδεια, γέη ῥοδοδάκτυλε ΠΠειβω. 

Ἀύπριδος ἁβρὺν ἄγαλμα καὺ εὐθώρηκος ᾽4θήνης, 

{ακχιὰς ᾿Ηριγένεια, καὶ οὐ δύνουσα Σελήνη, 

395 γραπτὸν ἐμῆς ἀλόχου τύπον ἔξεσας"' αἴθε καὺ αὐτῆς 

Χειροβίης ἤμησας ἀληθέος αὐχένα νύμφης. 

Ὥως εἰπὼν, ἐδίωκε πρὸ ἄστεος ἄζυγα κούρην, 

γλῶσσαν ἀπειλείουσαν ἔχων, οὐ γεῖρα πορύσσων, 

μῦθον ἀκοντίζων, οὐ παρθένον ἔγχεῦ νύσσων, 

Ζοο µειλιχίη παλάμη πεφιδηµένον ἔγχος ἀείρων" 

καὶ ῥλοσυρῆς κελάδησε βοῆς ἀπατήλιον ἠχω, 

ὡς ἐτεὸν κοτέων πρόµος ἤπιος" ἀμφύτερον γάρ, 

εἶχε γόον γελόωντα» χόλον ὃ᾽ ἀνέφηνε προώπῳ. 
{κ δὲ ὃ ., '] Δ , 3 1 
/πα ο0ὲε υγ1σός» σφα ΣρηΥ ΠΤϱΟΣΊΙ4ΣΥ σπωκην 

Ἓῖ--.---. 

ν. 286. ὅπη ο]. 

ν. 287. βαλλομένη δὲ εΚΙΙῖ, ν. 884. γλοχῖνι θᾱ. αἩῖ. Υ111086. 

Υ. 302. ῥοδοδάκτυλε Πειθώ Ἱθδοίο, ἂπ ΦΠΑ δὲ; 5ο Πώς 
φεαιἰίαχ γ. 2094. 

γ. 307. ἐδίωκε ὃι᾽ ἄστεος εὐ{Π. ααοά νοτυτα ποια θοδῖ, Ο{, ν, 
174. 8ᾳ. εἰ ΧΧΧΝΥ. 9225. δή. 

γ. 5οο, πεφιδηµένος εᾱ. Ῥν. οπιει. ας. 

ν. 501, ἀπατχλιον ἦχον εἁϊιι. 9ο τοδιασπάπι οναῖ 14, ααοᾶ 
οοπεἰαμίθς {π Ώπθ ΥθΙδΙ5 Ῥοδίία1η Ἰιαβοῖ 

Ν 5 
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.. 3 α ε) ΄,, ς , ϱλ Δ ” 

δο6 εἲς σκοπὀν ἀχρηΐστον ἐκούσιος" Ἡ δὲ φυγοῦσα 
3 / / ’ { / 

Περίαις ταχύγουνος ἐπέτρεχε σὐνδρομος αὗραις. 
πω ΄ .. / ε ρω 

τῆς δὲ τιταινοµένης ἄγεμώδεῖ γούνατος ὀρμῇ 
Δ ΄ : 3 ώς, 3ν 

πλοχμοὺς βοτρυόεντας ἄνερόίπιζον ἀῆται, : 
, ’ ΄ . ά 

αὐχένα γυµνωσωντες, ἐριδμαίνοντα Σελήνη. 
/ ς { 

310 φειδοµένοις δὲ πόδεσσιν ἑκούσιος ἔτρεχε Ἰοῤῥεύς" 

πῇ μὲν ἐὐῤῥαφέων ποδὸς ἴχνια γυμνὰ πεδίλων, 
3λ / ς ’ οω Δ ΄ 

ἢ σφυρὰ παπταίνων ῥοδοειδέα, πῇ δὲ δοκεύυων 
ε ν 3 , ’ ; πλαζομένης ἑλικηδὺν ὀπίστερα βόστρυχα χαίτης, 

Χαλκομέδην ἐδίωκε" καὶ ἴαχεν ἠδέί μύθῳ, 

515 µείλιχον ἀφλοίσβοιο ([έων ἔπος ἀνθερεῶνος 

ΠΗίμνε µε"; Χαλκομέδεια, τὸν ἱμείροντα µαχητήν' 

ῥύεται ἀγλαίη σε, καὶ οὐ δρόμος" οὐ τόσον αἰγμαὶ 
Π . [ή πω 

ἄνδρα βαλεῖν δεδάασιν, ὅσον σπινθῆρες ἐρώτων. 
ὃ Γ., 3 { 4 ὃ [ὃ ον / Δ ἠϊος οὗ γενόµην, μὴ δείδιθι' μαρνάμενον γάρ 

530 χαλκείην σέο κάλλος ἐμὴν νίκησεν ἀκωκῆν' 

ἔγχεος οὐ χατέεις, οὖκ ἀσπίδος' ὑμετέρου γὰρ 

ὡς ξίφος, ὡς δόρυ Φοῦρον, ἔχεις ἀκτῖνα προώπου, 
λ ΄ Δ ο» 3 ψ / καὶ µελίης πολὺ μᾶλλον ἀριστεύουσι παρειαί" 

Ν 3 εω ; ῃ ’ : Ε] , , φρικτὸν ἐμῆς παλάμης λέλυται σθένος" οὗ νέµεσις γάρ, 
3 / οω / [ ς η 325 εἰ δρυ «Φοῦρον ἔχω γικώµενον, Όττι καὶ αὐτος, 

Ἀύπριδος ἱσταμένης, θηλύνεται ἄγριος “ΐρης. 

γ. 5908. ἐκούσιον θἀι. ΟΗ, ὅιο, 

γ. 206, Ἐοχίαδθθ βοηραίξ ἀπέτρεχε. 

γ. 511. πῇ αι {τ. 

γ. 513. εἰς σφυρὰ π. ῥ. πῇ δέ εἀ[τι, 

ν. 535. Ἐοχίαβδ αγδιῖῖις ἀθάῑι ὀϊστεύουσε παρειαί, τπἱ Τετο 

ΧΧΧΥΠΙΠ. 120. Θδεᾷ ο. ΧΧΣΝ., 42. 
τς , 

γ. 5260. ἑσταμένης, 1Ο ἴαπι παριοταµένης, 4 πάπα ὅτε πρὀμος 
ἵσταται μι ΧΧΥ. 544, 
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ο / 
δέξο µε σοῖς Σατύροισιν ὁμόστολον" ἓν πολέμοις γὰρ 

3 ο. , ε/ π/ ρω ΄ }νδοὺ ἀριστεύσουσιν, ἕως ἔτι χεῖρα πορύσσω" 

ἣν δ ἐθέλης, ἅτε λάτρις ὑποδρήσσω «4ιονύσῳ: 

ἣν ἐδέλῃς, µε δάµαζε κατ αὐχένος, ἢ κενεῶνος" 

οὔκ ἀλέγω Θανάτοια, τεῃ δεδαϊγμένος αἰχμῆ 
-ω αἱ Ἡ [ { ’ 1 

μοῦνον ἐμὲ στενάχιζε δεδουποτα" µυροµένης δὲ 

δάκρυα «Χαλκομέδης µε καὺ ἐξ “4ΐδαο κοµίσσευ. 
/ , , «/ / / » 

παρθένε, τί τροµέεις, Ότυ µείλιχον ἔγχος ἄείρω; 
ἃ ΄ [. ιά ς [ή ς / 1) 

σοὺς πλοκάμους ὁρόων ἑλικώδεας, ὑψόθεν ὤμων 
3 , ΄ 35 ων νι αφ , ἀσκεπέων, τρυφάλειαν ἐμῶν ἀπέθηκα κοµάων ' 

νεβρίδα παπταίνων, στυγέω Φώρηκα φορῇῆσαι. 
, ς Δ , 

Ὥος φαµένου, παράµειβε γυνὴ, καὺ ἐμίγνυτο Ῥάκχοις, 

καὺ φονίου ΙΗοῤῥηος ἀποπλαγχθεῖσα κυδοιμοῦ, 

Φαρσαλέη πολέµιζε, καὶ ἤρισεν ἄρσενι χάρµη. 

λαὶ τότε δυσκελάδοιο Λιπὼν στροφάλιγγα κυδοιμοῦ, 

ἄμπνυτο Βάκχος Όμιλος, ἕως ἀνεχάζετο Μοῤῥεύς. 

Ῥασσαρίδων δὲ φάλαγγα δι ἄστεος, ἄορυ εύπτων, 

«{ηριάδης ἐδίωκεν, ἕως σχεδὸν ἤλασε πύργων, 

οἰγομένου στίχα πᾶσαν ἔσω πυλεῶνος ἑέργων 

γ. 527. τοῖς «Σατύρ. ὁ, ἐ. πτολέµοις α1τε, 

γ. 528. ἀριστεύσωσιν θὰ. Ῥτ. ποδίχαπα θᾱ, αἩ. ο οοπίθοῖ, Εαἷ]ς, 

ν. Ό5ο. Ὠυβίιο, ἀπ δάµαζε κατ᾽ αὐχένος ἢ κενεώνος Ιἴα παᾷθ 
ἀῑκοτίτ, Ἐοτίαθθο Ύθιδας ουπι ρατοῖρίο Ῥοτήτ, γε]αί: κατ 

αὐχένος ᾖ πενεῶνος Λευκοτάτάαις σέο χεροὶν οἰστεύουσα βέλεμνον. 

Ῥππ]μα ν]άε ΧΥ. 515. 8ᾳᾳ. 

γ. 505. ἐξ ἀείδαο εᾱ. Ῥτ. επιοπά. Έα]. 

γ. 5907. φορέσσαι θἁ1Πῖ. 

ν. 208. ἐμίγνυτο Ῥάκχαις οτι, ΟΕ. 154. 84ᾳ. 371. 8ᾳᾳ. 

γ. δάο. πτολέμιζε. 

γ. 542. ἕως ἐχάζετο θὰ. Ῥγ. ἀνεχάζετο ποβίδοιπι φοτῖρατ Εαὶῑς, 

Αά τθια αιοά αἴάποι, ο. 528. 
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τείχεος ὑψιλόφοιο" διωκόµεχαι δὲ σιδήρῳ, 

ἄστεος ἐντὸς ἴκανον, ἀποσπάδες ἠ θάδος ὕλης" 

ἀσταθέες δὲ φάλαγγες ἀήθεα κύκλα κελευθου 

ἔστιχον ἔνθα καὶ ἐνθα διακριδὸν, εἲς πτερὸν «Ἐύρου, 

ὤδο εἴς τε ῥάχιν Ζεφύροιο παρ “Εσπέοιον κλίμα γαίης" 

αἳ δὲ ἸΝότου παρὰ πέζαν ἀλήμονες, αἳ δὲ Ἠορῇος 

Ῥασσαρίδες κλογέοντο. καὶ ἀρσενόθυμον ἀνάγκην 

Πήαινάδες Πλλάξαντο, πάλιν ὃ᾽ ἐγένοντο γυναῖκες" 

καὶ µόθον ἠρνήσαντο, φιληλακάτοιο δὲ τέχνης 

365 καὶ ταλάρων µγήσαντο, καὶ ήθελον αὖτις θήνης 

ἀμφιέπειν κλωστῆρα καὺ οὐμέτι θύσθλα «{υαίου. 

καὶ στίχα χιονέην ὀλέκων, κυαχόχροος ἀνὴρ 
- , α -- ’ ρω 

ἐγδόμυχον κλόύχον εἶχε πολισσουχοιο κυδοιμοῦ. 

Υ. 55ο. εἰς ῥάχιν Ζεφ. οἳ. Ρτ. εἲς τε ῥάχιν Ζεφύροιο καὶ ἑσπε-- 
ρίου κλ. γ. εἰ. αἲῖ. οκ ηἱμιία πιαϊαάοις Ἐα]κ. 

ν. 552. Εῑδι, πηπίαῖα πιθηίθ, αἆ πιπΠερτία ποδοῖία τοάίτο {ατα 

απα]ιἱεδοπῖ, Ππιεγβοπίας ἴαππεις, ϱ{. ὁ07. 56. ΧΧΝΥ. 6, 5ᾳᾳ. 

Υ. 558. ἐνδόμυχον κύκλον αειτ. ειπθιάαν. Ηετήιαμα, αἆ ΟτρΗ. 
Ῥ. 762. 
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ΝΟΝΝΟΥΤ 

απ ο Τ.Κ ΙΡΝ 

«{Ε. 

Ἅ ή ή 

Ληηριάδης ὃ᾽ ἀπέλεθρος ἐμάρνατο «Δυιάδι γάρμη ᾿ 

καὺ Ἠρομίου προπόλοισιν ἐπέχρας κοίρανος Ινδῶν, 

πῇ μὲν ἀκοντίζων δολιχῷ δορὶ, πῇ δὲ δαῖξων ́’ 
3/ , 

ἄορι κωπ/εντι' χαραδραίοις δὲ βελέμνοις 
, .. ” 

2 τοξεύων, πεφόρητο, καὶ ὀξυτέροισιν ὀἱστοῖς. : 

5’ ὴ Σ, ή Ὅως αἳ μὲν κλογέοντο κατὰ πτόλιν ἔνδοθι πύργων 

ἐγχεῖ «4ηριάδαο" πολυγλώσσῳ δὲ κυδοιμῷ 
3 / ΄ - 3 [ά Δ ΄ ἄμφοτέρων κτύπος ἠεν΄ ἐρευθιόωντι δὲ λύθρῳ 

κ. - .. , , 

ἄστεος εὐλαϊγγες ἐφοινίχθησαν ἄγυιαί, 
’ ' 3 ο ο ’ 10 Ἀτεινομένων καναχηδὸν ἓν ἄστει ἕΦηλυτεράωγ. 

3 ’ Δ ’ ο ΄ 9 ’ 

ἄκλινέες δὲ γέροντες ἄερσιλόφων ἐπὶ πύργων 
1 5 ας ΤΕΝ ΝΑ ὃ δὲ η 3 4 φυλοπιν ἐσκοπίαζον: ὑπὲρ τεγέων δὲ καὶ αὐταὶ 

«υρσοφόρων στίχα πᾶσαν ἐθηήσαντο γυναῖκες. 

καΐ τις ὑπὲρ µεγάροιο, περικλινθεῖσα τιῦήνη, 

15 παρθένος ἑλκεσίπεπλος ἐδέρκετο Αἤλυν ἐνυώ, 

ν. 1. θνυναδι οι. 

γ. ὂ. πῆ -- πῆ οᾱ. Ρ.. 

ν. 1ο. Ῥιορίοι αἀνοιὈ. καναχηδόὀν Ῥριαϊαραπι αΠαιαιάο Όεινο-- 
µέχων. 

, » ΄ . . . γ. 14, περικλινθεἴσα τιδήνη εὐ1ιῖ. 5ίπε 5οµδι. 
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/ ιά 3 ῃ ε/ ; καὺ κταµένῃ βαρύδακρυς ἐπέστενεν ἥλικι κούρη. 
Ε] , 5 ή ς ᾽ 3 , ; 

οὖὐδέ τις ἱμερόεσσαν ἑλὼν ἐβιήσατο νύμφην, 
ε/ , 1/ 3 ’ -- 
Όττι γυναιµανέεσσιν ἄναξ ἐπετέλλετο λαοῖς, 

4 Γι. [ο ιά ς , 
φεῦγειν δηία λέκτρα δορικτήτων “Ὑμεναίων, 

4 ΄ 3 [ή ο” 90 μὴ Παφίης ἀλέγοντες, ἀφειδήσωσιν ᾿Εγυοῖς. 
τιν ο Ἡ ῃ ς / / λαί τις ὑπὲρ δαπέδοιο περισκαίρουσα κογίη 

λ ρω , ρω παρθεγικὴ γυμγοῦτο" παρελκοµένου δὲ χιτῶνος, 
. ’ ς , ο ἄγλαϊη κεκόρυστο, καὶ ἑμείροντα φονῖα 

α. υ / ή ὼ ι οὕτασεν οὐτηθεῖσα" βέλος δέ οἳ ἔπλετο µορφή; 

95 καὶ φὈιμένη νίκησε κατ ἀγτιῤίοιο δὲ γυμνοὺ 
ϕ ά .. ο ά μηροὶ ἐδωρήχθησαν, ὀἵστευτῆρες Ερωτωγ. 

, ’ Δ σα , 3) αἱ 3 , 
καΐ νύὐ κε γεκρὺν ἔχων πὀθον ἄπνοουν, ὥσπερ Αχιλλεύς, 

ἄλλην Πενθεσίλειαν ὑπὲρ δαπέδοιο δοκευων, 
Δ η ΄ ’ ά ιυχρά κογιοµέγης προςπτύξατο χείλεα νυµφης, 

5ο εὖ μὴ «4πηριαδῆος ἐδείδιεν ὄγκον ἀπειλῆς. 
. ο” ΄ ΄ 

καὶ γυμνῆς σκοπίαζεν ἄναινομένης Ίρύα κούρης, 
/ , ο 

καὺ σφυρὰ λευκὰ δόµευε, καὶ ἀσκεπέων πτύχα μηρών, 
/ ΄ ! . ; ρω καὶ µελέων ἔψαυσε, καὶ ἵψατο πὀλλάκι μαζοῦ 

ἰδαλέ 1οδό ἐοικό ἰσέ Ἴλῳ" οἰδαλέου, ῥοδόεντος, ἐοικύτος εἰέτι µηλῳ 
” 1/ , Δ Δ / 55 ἤδθελε καὶ φιλότητι µιγήμεναι" ὀψὲ δὲ κάµνων 

ο ς 4 / ή ον 
τοίην ἵμερόεσσαν ἀνήρυγεν ἄφρογα φωνην 

λ / ο” 

ΠΙαρθενικἠ ῥοδόπηχυ, τεὺν δυςέρωτα φονῆα 
/ - Π , ΄ Γς. 

οὕτασας οὐταμέτη, φθιμένη ζωοντα δαµάζεις, 
Δ ἀ Δ ΛΑ ιά δες ’ ὀλ πω - 

μαὺ συ τεὀν β/εφαροισιν Οἵστευεις ο/ετηρα 

ν. 16. κταµένη εᾱ. ϱτγ. α Εα]κ. επιεπά. 

ν. 41. Ρτορτίτπι εταῖ περισπαίρουσοα. Οἱ, ΧΧΣΧΥΙ. 24ο, 

ν. 25. ἀγλαίῃ θὐλι. κεκόνιστο οοπΙ. Ἠ]ούσπα, 
ν. 24. ἔπλετο νύμφη εδ. οπιεπάαοπειι λμοδίναµα ριοραὶ 

τὸ τας 

ν. 20. προπτύξατο εᾱ, Ρτ, οπιεμά. α Εαἰκ. 

ν. 66. ἄνρυγεν οᾱ. α]ι. 
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, .. ο) , 

ἔγχος ἐγικήθη σέο κάἀλλεὶ' σεῖο προσώπου 
/ { .ω / 

μαρμαρυγαὶ κλονέουσιν» ὅσον γλωχῖνες ἀκόντων: 
οω ή { ρω .9. σο 

στῆθος ἔχεις ἅτε τόξον, ἐπεὺ σέο μᾶλλον ὀὐστῶν 
Αν , νο ρω 3 / 

μαζοὺ ἄριστευουσιν, οἱστευτῆρες ἔρωτων. 
κ.» 3ῇ ΤΝ. 9 λΆ / ς/ , Κεῖνον ἔχω καὺ ἄπιστον ἐγὼ πὀῦθον, Όττι διαίκω 

’ Β 3 ών 9. . η, . ’ ώ 

κούρης νεκρὸν Ἔρωτα, καταφΏιμένων Ὑμεναίων 

ἄπγοος οἵἴστρος ἔχει µε τὸν ἔμπνουν' εἶ θέμις εἰπεῖν, 
/ δε η οω 

χείλεα φωνήεντα καὶ ἔμπιοα ταῦτα γεγέσθω, 

σῶν γλυκερῶν στοµάτων ἵνα, παρῦένε, μὺῶον ἀκούσω" 

κ κιν ὃκ ἂς ἂς Ἄξ 

τοῖον ἔπος βούωσα" κυλινδομένην ἐνὺ γαίῃ, 
σλ ΄ οἱ ΄ 3 / ΄ Ἅ ιά 

ἣν κτάνεςο, ἣν σύλήσας, ἀτάσθαλε, κπάλλιπε κούρην' 

ἣν σέο χαλκὸς ἔταμνεν, ἐμοῦ μὴ ψαῦε χιτῶνος" 

τί κρατέεις κενεῶνα, τὸν οὕτασας; ἴσχεο, δειλ]ῆς 
ὼ { Φ Ἀ 5 ε/ ιά ε ΕΙ.) 3 [ια ἀμφαφόων ἐμὸν ἕλκος, ὃ µου πορες. --- ἐθῥέτω αἰχμή, 
ώὝλςι ε / λ , 9. α ε/ λ ου 
ἐθῥέτω ἡμετέρης παλάμης Όρασος, Όττι λιποῦσα 
τ; λ λ ο ς / 3 / Σειληνοὺς, πολιῇσιν ὑποφρίσσοντας ἐθείραις, 

λ τ; κ ’ ε/ , Ε] Λ Γ καὶ Σατύρων δύςμορφον ὅλον γένος» ἀντὺ γερόντων, 
3 ἃ / ς ῃ λα μ] ἄντὺ δασυστέρνων ἁπαλὴν ἐδάμασσε γυναῖκα. 

ἀλλὰ ποθοβλήτοιο τεοῦ χροὸς ἕλκος ἀφάσσων, . 

γ. 44, ΑΙῑις Γοχΐαβδο Ῥγασϊια]ςδεῖ ἄπυστον. 
γ. 46. απ ο. αἩ. οχοἰ1ί τόν. 

γ. 48. Ῥοβδί ἀκούσω ἵπ πϊτα(ιθ ο, Ῥ]θιε εἰδιπριή ία. Ἠίαιι-- 
ἴοια οταοποπι Ἐα]ικαπρατρίας πθοίθτο ἰοπίαραι φογ/ρθιάο: ἵνα, 

παρθένε, µ. ἀκούσω, τοῖον ἔπος βοόωσα, απῖ βούωντα. 9εὰ 

πθαϊταπι δα1ΐ Ῥ]ασσμαϊ: πάς ΥθγδΙπῃ θχοἰ(ίεδε οομἰθοϊῖ, Θίο αἱ 

65ο νθγεαΠι ἀθείάθτο Ἠπίαδπιοάαί: }γίνεο φωνήεσσα πάλιν, µόνον 

εἰς µίαν ὥρην, ταῖ εγο ἵπ δπιϊ]1 οαιδα ΧΙ. 516. ηὶδὶ απα]ἱ8, Ποι- 
Ώσπα Ἠαπο πποτίααθ Ῥυεθ]]αο Φ6ΥΙΙΟΠΘΙΙ 1α]1 αοο]απιαοπο ἴποῬ- 

Ῥΐδδο: ϱ Τοῖον ἔπος βοόω σε» κυλινδ. εἴο. Εἰιί γοχρί ὅ µου 

πόρες., 
ν. ὅδ. Ἐκ αλ ]οοί σκολιῇσιν --- ἐδ. τεροπεμάιη οδοεῖ» 

ν. 97. ἐδάμασσα θᾱ. Ῥνγ. 6ιπθιά, Ἐαϊκ. 

ν. 0δ, ὁλκὸν ἀφάσσων οὐιι. Ὑδτυα υίάῑι Εαλκ.  Οομ1θοί:, 



ἀῥὰ ΝΟΝΝΟΥΊ 
΄ ΄ 

ποίην παλλιβότοιο διαστείχων ῥάχιν ὕλης, 
/ , 

6ο ἕλκεος ὑμετέροιο ῥοηθόον εἲς σὲ παλέσσω 
: Ε ; 

γηραλέον «Χείρωνα φερέεβιον; ἢ πόδεν εὕρω 
, , ῃ 3/ . 

φάρμακα», λυσιπόνου Παιήονος Όργια τέχνης; 

ἤθελον, ἣν καλέουσιν, ἔχειν Κενταυρίδα ποίην, 
3/ πάν , ο ο 2/ ελ,.- 
ὄφρα τεοῖς µελέεσσιν ἄνωδυνον ἄνθος ἑλίξας 

αὃ / [ή 

65 ἐξ Ἰ4ΐδος ζώουσαν ἀνοστήτοιο σαώσω. 
- 2); φ ε/ 3λ 3 , 3 δ , ποῖον ἔχω µάγον Ὄμνον, ἢ ἀστερόεσσαν ἀοιδήν, 

3/ ζ, / / ο να ου 
ὄφρα Όεοκλητῳ προχέων µέλος εὐάδι φωγῇῆν 

σα ΄ ο οὐταμένου τεὸν αἷμα κατευνήσω κενεῶνος ; 

{θελον ἐγγὺς ἔχειν φυσίζοον ἐνθάδε πηγήν, 
πΛ, Ί τω ’ λ Εν. ’ ε/ 

7ο Όφρα τεοῖς µελέεσσι βαλὼν ὀδυνήφατον ὕδωρ, 
”. 1 ε; .. / 

πρηύνω τεὸν ἕλκος ἐπήρατον, ὄφρα καὶ αὐτὴν 
ς / / φυχὴν ὑμετέρην παλινάγρετον εἰς σὲ κοµίσσω. 

ω { Τλαῦκε, πολυσπερέων ἐτέων στροφάλιγγα κυλίνδων, 

εἰ Φέμις, ἀτρυγέτοιο λιπὠν κευῦμῶνα «αλάσσης, 
ω”-- ιά .-- ’ 

75 δεῖξον ἐμοὺ βοτάνην ζωαρκέα,. δεῖξον ἐκείνην, 

ἧς ποτὲ σοῖς στοµάτεσσιν ἐγεύσαο, καὶ βίον ἕλκεις 
3/ 3 , , [ ς - 

ἄμβροτον, ἄενάοιο χρόνου πυκλούμενος ὀλκῷ. 

ἕως εἰπων, παράµειβε, νέκυν πόθον ἐν φρεσὶ κεύθων. 
Γι [ή .”, ή 

Καὺ ποσιος κταµένου τιµήορος ἄγφορε νυµφη, 

γ. 50. ἘΙδίΙ ποίην ἀε[επάϊ Ροϊΐογϊϊ, ἀερεβαῖ ΙαπιεΠ ποῖον -- 710. 

«Ἀείρωνα Ῥοξις 5ογΐμετθ. Ο{. ν. 66. 

ν. 61. ἠποθεν εὕρω θὰ. Ῥτ. εἴ ποθεν οι]. αἷτ. ο οοµί. Εαῑῑς. αιά 
αἆ ν. 102. Ῥτογοςαραῖ, 564 Ῥταείετεα ποδίταπι «ποάαθ Ῥτορο- 

αιεβαῖ, 

γ. 65. Ἐοτί. γονοσαπάπι ΡΤΟΠΟΠΙΘΗ: ἀνοστήτου σε σαῴώσω. 

ν. 67. Ὑπ]σο Ἠϊο γεγεας Ρροδίροπίασς 5οφαθομ, Ονόίποπι 1θ- 

διταῖξ Όαπαθαδ, οβοἱἰαμίος δογίρθης προχέων ἔποες ἀνθερεῶνε, 

ν. 60. φυσίζωον ει. 

ν. 75. κυλίδων ο. Ῥν. οπιεμᾶ. Εα]κ. 

ν. 74. αστρυγέτοιο ο. 3. Ῥ6Υ ΘΓΓΟΓΘΗΙ. 



4ΙΓΙΟΝΥΣΙ4ΚιΙΟΝ ΓΕ. ΧΧΧ}. 2900 

8ο ΤΠρωτονόη, στενάχουσα καὺ εἰθέτυ νεκρὸν ᾿Ὀρόντην. 

Θηλυτέρην δὲ φάλαγγα διέστιχεν' ἦν δὲ νοῆσαυ 

ἄλλην ἄντιάνειραν Ερυθραίην ᾿ταλάντην. 

Χειροβίη δὲ λαβοῦσα σάκος καὶ Ἰοθῥέος αἰχμήν, 

ἔχραε Βασσαρίδεσσι, καὶ εἴκελος ἔπλετο Γόργη, 

85 ἢ πάρος, εὐπύργοιο τινασσοµένης Καλυδῶνος, 

Τοξέος αἰβύσσουσα κασιγνήτοιο βοείην, 

µάρνατο, θῆλυς ἐοῦσα » χολωομένου Μελεάγρου. 

Ὀρσιβόη δὲ, φανεῖσα σὺν ἐγρεμόδῳ παρακοίτῃ, 

Φάρσος- ἐγυαλίης µιµήσατο «{Πιανείρης, 

90 ὁππότε Παρνησοῖο κακοξείνῳ παρὰ πέτρη 

Θωρήχθη «4ρυόπεσσι, καὶ ἔπλετο Ὁἤλυς “΄μαξων. --- 

ΤΙολλαὶ ὃ᾽ εὐρυχόροισυ περικλείοντο µελάθροις, 

καὶ στόνος ἄπλετος ἠεν ὑπωροφίοιο κυδοιμοῦ " 

ἄλλη ὃ᾽ εἰνοδίην ὑπεδύσατο δηϊοτῆτα, 

95 παρθένος ἐγρεκύδοιμος" ὑπὲρ τεγέων δὲ καὶ ἄλλαις 

λαϊνέοις βελέεσσιν ἐθωρήασοντο γυναῖκες 

ἐνδόμυχοι δὲ φάλαγγες ἐπεσμαράγησαν Ενυώ. 

Ὄψρα μὲν ἐγρεμόθοιο δι ἄστεος ἔβρεμεν “ἄρης, 

«Ιύδια ἨῬασσαρίδων ὀρεσίδρομα φῦλα δαῖΐξων, 

γ. 82. ᾽άντιάνειραν ἐρυθραίην θᾱ. 3. 
γ. 85. ἸΗοῤῥέος εὐνήν θάλίί. 5ἵπθ 8818µ. ἸἨΤθσιΙη επηθιά., Φους. 

Λατὰ Ῥτο καὶ οοπἰοίθραι Ἠ]οάσπα. 

γ. δ4, ἴκελος γα]ρο. 
γ. 90, ὅσποτε Παρνησσοῖο Μακοξείνων π. πέτρην εἀ(τ. ακο-- 

ξείνου νο] κακόξεινον Β]οάοτη. 

γ. 02. Θιερθοίαϊα πολλαί. Ναπι Βάκχαι Ιερεπάιπι ἳ πα εΧ- 

οἰζ1ῖ νθιδας, ταΡί Βαοε]Ἱαγαπα πΟΙΘΙ Ἰπεταί . 

γ. 00, ὑποῤῥοφίοιο οἀ[ι. Οοττεκίϊ Ίαπι Β]οά. 

γ. 94. ὑπεδείσατο θἀ1τῖ, 
γΥ. 00. ὑπὲρ τεγέων δὲ καὶ ἄλλαι να]ςσο. 964 πι ἄλλη 4ε Ῥας- 

εἶνα Ῥχαροθάεμαϊ, Ἶία οἳ Ἠϊο Βασσ]ιαε Πμάἰοί αππα]ετίραδ ορρο- 

παλίας, 
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σαν ο: Π 

, Ν 5 

τόφρα δὲ Χαλκομέδεια πρὸ τείχεος ἵστατο μούνη, 

γόστιµον ἓκ πολέμοιο µετατρέψασα πορείην, 

οἴστρομανῇ οθῥῆα δεδεγµένη , εἴ ποῦεν ἔλθδη. 
, , κ ’ 

καὶ τότε πουλυέλικτον ἐρωμανὲς ὄμμα τιταίνων, 
, 5 9 ΄ ερ τε. 

παρῦένον ὡς ἔνόησε, ποδήνεµος ἴκετο Ιήοῤῥεύς, 
3 ς « ’ ; , ’ 

εἰς δρομον ἵμερόεντα ἑοώτερα γούνατα πάλλων. 
” Δ , /{ , 

τῆς δὲ διωκοµένης ἄνεκούφισε πέπλον ἀήτης" 
. 

Φέλγετο ὃ᾽ εἰςέτι μᾶλλον ἀνείμονι κάλλεῖ μορφῆς, 
/ , { παπταίνων προθέουσαν ἀνάμπυκα Λευκάδα νύαφην. 

ς τα] [ή 3 ρω 

} δέ µιν ἠπερύπευε, καὺ αἰδομένη φάτο φωτ]; 
3 ΄ σ ζω ς / / 

ὠκυτέρην 'Ἠοῤόλμος υποπτήσσουσα πορείην" 

3 ω ὰ 1 

Ἐϊ ετεὺν µεθέπεις ἐμὰ δέµνια, νυμφίε ἸΤοῤῥεῦ, 
, Δ / ’ «/ ή 

πατῶεο σον Φώρηκα σιδήρεον, Όττι γοβευει 
ς , / ; Ξ »/ 

εἰς γάµον ἀβροχίτων, ὅτε Κύπριδι µίσγεται, -Ίρης, 
ε/ ΄ ’ ε/ 3 4 

εἵματι χιονέῳ πεπυκασµέχος, ὥςπερ ᾿πόλλων, 
1; ῃ , ή 3 Όνεο 
ὄφρα 1ΠΙοῦος καὶ Ἄυπρις ἑνὺ ζευξειεν οχῆν 
ε ’ 3 ’ ’ ε) ” 

Ίμέας ἀμφοτέρους, γαμίης ἐπιβήτορας εὐνῆς, 

ἸΤοῤῥέα Φοῦρος Ἔρως, καὶ «Χαλκομέδην «{φροδίτη. 
3 , .. πολ ; ς , / 

οὗ δέχομαι χάλκειον ἐγὼ πόσιν υψόδι λέκτρω», 
ε/ ’ [ή 

αἵματι φοιγγεντα, καὶ αὐχμωωντα κονίη" 
3 1 ος. ’ ᾿ , 3/ / 

ἀλλὰ ῥόφ φαίδρυνε τεὺν δέµας, ὄφρα φαγείης 
5 ’ ο -ώ ὡς Φαέθων, προχοῇσι λελουμένος «λκεανοῖο" - 

ῥίψον ἐνυαλίην σέθεν ἀσπίδα, ῥίψον ἀκωκήν, 

Υ. 101. Ποδίάεγεδ µεταστρέψασα., ϱἵ, Υ. 200. Ἐϊ 5ίο επιεμα- 

πῖ Β]λοοιπαπαδ. 

γ. 104. παρθένος ὡς θὰ. Ῥτ. επιεμᾶ. ας. 

γ. 400. ἠδέ µιν ὑπερόπευε κ. αἰδομένη φάτο φωνήν θά1τι. γεχ-- 

Ῥαπα. Γπερόπευε τοδιαῖτ 9ομταᾶ. αἲ ιβ. Ῥ. 302. «άιδομένήν 

οομΙ. Ἠλμοάοπη, 

ν. 110. αὐχμώοντα θὕ{, 

Υ. 120. φαίδρανε 6. ϱρτ. θιιοπἆ. Εα]κ. 
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ιά α ἃ ὰ ΄.. | , ΡΙΨΗ, 

µή ποτ ἐμὲ πλήξειε τεὴ «ανατηφόρος αἰχμή: 
΄ { ρω ου ’ [4 

κάτῶεό µοι δαςπλῆτα τεῶν πήληκα κοµάω», 
ε! αλ ὕττι λόφος κλονέευ µε τινασσοµένης τρυφαλείης: 

3 ιά δα 3”, ’ ’ 

µη νοῦον εἴδος ἴδοιμι σιδηρείοιο προσώπου" 

τίς πόθος εὐφραίνεν µε, παλυπτοµένης σέο μορφῆς; 

οὐκέτι Ἰήαιονίης ἐπιῤήσομαι' οὗ ὃ᾽ ἐνὺ παστῷ 

δέξοµαι, ἣν ἐθέλης, μετὰ Ἰοῤῥέα, Ῥάκχον ἀκοίτην " 
.. ’ 3 ου ἔσσομαι Ίνδφη καὶ ἐγὼ, φίλος" ἀντὶ δὲ «4{υδῆς 

κυδαίνει Ὀυέεσσιν ᾿Ερυθραίην ᾿4φροδίτην 
. 

πρυπταδίη «Ἠζοβῥῆος ὁμευνέτις' ἓν δὲ κυδοιμοῖς 

᾿ΙΓηδὸς ἀνὴρ ἐχέτω µε, συναιχµάζων -“Ιφροδίτῃ" 
3 Δ ἀ τσι ’ Δ 5 3 Δ ’ ΄ εἲς σὲ γὰρ ἴσα ῥέλεμνα καὶ εἰς ἐμὲ διπλόα πέµπων, 

’ 9 / / , 9 
Ίµερος ἀμφοτέροισι µίαν ξύνωσεν ἀνίην, 

εἰς κραδίην ΠΗοζῥῆϊ, καὶ εἰς φρένα «Χαλκομεδείη. 

κάμνον ἐγὼ, κρύπτουσα τεὸν πόθον" οὐ γὰρ ἀκοίτην 

παρθένος αἰδομένη προκαλίζεται εἰς ᾽ἀφροδίτην. 
ον , / 1 , ) ὧὸς φαµένη, παρέπεισε γυνὴ δυςέρωτα μαχητή», 

ψευσαµένη” γελάσας δὲ δυςίµερος ἔννεπε {οῤῥεύς" 
τω ΄ 

Οὔ γέµεσις, Ἰοῤῥηα, τὸν εὐπήληκα µαχητήν, 

χάλκεον ἔγχος ἔχειν ἐνὶ παστάδυ «Χαλκομεδείης, 

ὄφρα περιπτύξω σε, φερώνυμε, χαλκὸν ἀείρων" 

ἔμπης φοίγιον ἔγχος ἀναίνομαι. οὐ δὲ βοείης 
ε/ ε) Γ 9 4 ἅπτομαι" ὡς ἐθέλεις δὲ, Λελουμένος εἰς σὲ Ίορεύω 

χερσὶν ἀναιμάμτοισε, καὶ ἔσσομαι ἄλλος ἀκοίτης, 

γυμνὸς “4ρης μετὰ δῆριν, ἔχων γυμνὴν “4φροδίτην. 

{ 

ν. 1920. µή ποτέ µε πλ. να]σο, αιιοά {. ΠΟΠ οχαῖ 5ο) οἰίαπάτα, 

ν. 124. πηλῆκα ε. Ῥτ. αοεθηαπα θιθιά. Εα]]ς. 

γ. 15ο, Ἰνδύη --- φίλος, Τμάϊσα --- απιίσα δεουπά. 1μαρίπ, γ]βο. 

ν. 151. κυδαίγεις γα]ρο, 

σ. 146, Ἐοτίαθθε θειἱρδῖῖ ἀγνὸς ἀκοίτης. 
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ΝΟΝΝΟΥ ας 

-”ω 3 ’ 

κούρην «4ηριαδ]ος ἄναίομαι" αὐτὸς ἑλάσσω 
5 ; 3} 3 Δ , ΄ 

ἐκ µεγάρων ὄέκουσαν ἐμῆν ζηλήμονα νύμφην" 
΄ «ρ ὃ / 5, ’ 

οὐκέτι Βασσαρίδεσσι κορύσσοµαι, εἴ µε κελεύεις" 

ἀλλὰ φέλος, 1αετῆρσι µαχέσσοµαι" ᾿Ινδὸὺν ὀλέσσω, 

ἴνοπα «)ύ ἔχων, οὗ γάλ ἔγγος ἀείρων" οἴνοπα Φύρσυν ἔχων, οὔ γάλκεον ἔγχος ἀείρων 

ῥίψω δ᾽ ἔγχεα πάντα, καὶ ἄνθεα Λεπτὰ τιγάξω, 
’ εν ’ 

ὑμετέρῳ βασιλῆϊ συναιχµάζων «4ιονύσῳ. 
ιά 

ὄως εἰπὼν, παλάμης µελίην Ἀπεσείσατο οῤῥεύς ν 2 

' ιά 3 [ή 

καὶ λόφον ἵδρωοντος ἄπεσφήκωσε καρήγου, 

µυδαλέης τ᾽ ἔρῥιψεν ἑῆς τελαμῶνα βοείης, 
΄ ιά , 1 

εὐκαμάτῳ ῥαθάμιγγι λελουμένον ἠθάδος ὠμου" 
Δ ρω 

λύσατο καὶ χάλκειον ἀπὸ στέρνοιο χιτῶνα, 
ς / / ....) / / αἱμαλέον Φώρηκα. καὺ ἕντεα, κείµενα γαίη, 

ς / .. -/ 

Ἰήοὐῥέος ἑμείροντος ἐδείκγυεν ᾿4ρεῖ Κύπρις, 
τω ΄ ’ . μορφῇ ἀθωρήκτῳ γικὠωµενα «Χαλκομεδείης ' 

καί τινα μῦθον ἔειπεν, ἑὸν δ᾽ ἐρέθιζεν ἀκοίτην " 
.ς 3 ; 
Ἂἄρες, ἐσυλήθης' πολέμους ἠρνήσατο Ἰήοῤῥεύς, 

3 ’ 9 / λ 3 Γαλ) Β αλλ α ες οὗ φορέων Φώρηκα, καὶ οὗ ξίφος" ἀλλά γυναῖκα 
« Π 3 / ΄ ω ἱμερτὴν ποθέων ἀπεσείσατο τεύχεα χειρῶν. 

ἃ 1 Δ { ου 3 / ὰ λ , καὺ σὺ τεὺν δὀρυ ὣοῦρον ἀναίνεο: καὶ σὺ Φαλάσση 
{ ο” η ν λούεο, σῶν τευχέων γυμνούμενος" ἀπτόλεμος γὰρ 

/ 3: Π ΄ ᾽ 

Ἀύπρις ἀριστεύει, πλέον «ρεος; οὐδὲ χατίζει 
39 / 3 / 1 ’ 3 / Δ 

ἀσπίδος, οὐ µελίης ποτὲ δεύεται' ἀμφότερον γὰρ 
΄ ’ - [ή 

ἔγχος ἐμὸν πέλε κάλλος, ἐμὸν ξίφος ἔπλετο µορφη, 
Δ ’ 3 » 3 Δ ’ Ρο. / 

καὶ ῥλεφάρων ἀκτῖνες ἐμοὺ γεγάασιν ὀἱστοί" 

γ. 164. πτολέµους (1, 
γ. 168. σών τεκέων γυμν. εἁ Πιτ. βελέων Ἰοπῖαβαϊ 9031βΕΥ, 1πε- 

Ποτίρας 5418 ππηθγίδ; Ροΐθταϊ ἔ, 6ἱ σακέων. τευχέων νεὶ βελέων 

οἰίαιπ Ἠλοάοπιᾶπα5, ἑ 

ν. 17ο. ἀμφοτέρων εἁΙίῖ. ππα]θ.᾽ 

ν. 171. µορφῇῃ εᾱ, Ῥτ. επιεμά, α Εα]κς, 
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μαξὸς ἀκοντίζει πλέον ἔγχεος: ἱμερόεις γὰρ 

ἀντὺ δορυθρασέος Δαλαμηπόλος ἔπλετο Μοῤῥεύς: 

μὴ Ὑπαρτης ἐπίβηδι, µαχήμονες χι πολῖται 

χάλκεον εἶδος ἔχουσι κορυσσομένης "φροδίτης, 

μὴ σὲ, δόρυ κρατέουσα, τεῷ πλήξειε σιδήρῳ. 
Ε] [4 3 , ε/ Ε] ϱ.ν ρ] [ 3 

οὗ τύσον αἰχμάζεις, Όσον Όφρυες"' οὔ τόσον αἰχμανὺ 
9 ’ / {/ / , 

ἄνέρας οὐτάζουσιν, Όσον ῥαλλουσιν ὀπωπαί. 

190 

185 

199 

195 

δέρκεο σοὺς Φεράποντας, ὑποδρηστῆρας ᾿Ερώτων, 

καὶ 9ρασὺν αὐχένα κάµψον ἀνικήτῳ Κυθερείγμ 

Ἂρες, ἐνικήθης, ὅτι χάλκεον ἔγχος ἑάσας, 

νεβρίδα «Χαλκομέδης γαµίην ὑπεδύσατο Ἰήοῤῥεύςι 

Ἐϊπε, µόθους γελόωσα, φιλομμειδὴς ᾽4φροδίτη, 

᾿4ρέα περτοµέουσα γαμοστόλον. ἄγχυ δὲ πόντου 

καλλείψας ἀκόμιστον ἐπ᾽ αἰγιαλοῖο χιτῶνα, 

«αλπομενος γλυκερῇ]σι µεληδόσε, Λούσατο «Ἠζοῤῥεύς, 

γυμνὸς ἐών' ψυχοῇ δὲ δέµας φαίδρυνε Δαλάσσῃ, 

Φερμὸν ἔχων Παφίης ὀλίγον βέλος" ἓν δὲ ῥεέθροις 

᾿νδῴην ἱκέτευεν Ερυῦραίην «4φροδίτην, 

εἰσαίων, ὅτι Κύπρις ἀπύσπορός ἐστι Δαλάσασης. 

λουσάµενος ὃ᾽ ἄνέβαινε µέλας πάλιν" εἶχε δὲ µορφή», 

ὡς φύσις ἐβλάστησε" καὺ ἀνέρος οὗ δέµας ἄλμη, 

οὗ χροιὴν µετάμειψεν, ἐρευθαλέη περ ἐοῦσα. 
κ] οω { ρω α. δ” , . 1 καὺ κενε] χρύα λοῦσεν ἔπ᾽ ἐλπίδι" χιόνεος γὰρ 

ἵ---------ᾱ 

ν. 15. ἦχι νι]ρο. 
Υ. 178. αἰχμάζεις ὅσον ᾿4ρεος θὰ. Ῥτ. αὐχμάζει ὅπλον άρεος, 

ἄαρ]ίοί γίήο, θὰ. 2. οκ Ππ[ο]οί οοηἰθοίιτα Έα], αἰχμάζει σάκος 
4ρεος Βοα]ΐςσ. ἰοπίαραϊ, Νεγαπι 1εοΙΙοπθΠι {πγθλίῖ Οαμαθί αουιιθ» 

γ. 182. ἐάσσᾶς νυ]ρο. . 

ν. 185, ἄγχι δὲ πόνου ο. Ῥγ. οιπθιιά, Τα]. οἱ Ολη. 
γ. 188. φυχρὴ --- Δαλάσση εᾱ. ϱν. αἲ θοᾷ. Εαλς. οιιεπά, 

νι 10ο. Ἰνδώην --- ἐρυὈρ. νή]ρο. 

ν. 100, δέµας ἄλμης εἆ. Ῥγ. ειιομᾶ, ας, 

Το 1. ο 
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/ 

ἱμερόεις µενέαινθ φανήµεναι ἄζυγι κούρῃ" 
π , [4 / ΄ .. / 

καὶ Λινέῳ κύσμησε δέµας χιονώδεῖ πέπλῳ, 

οἷον ἔσω «Φωώρηκος ἄεὺ φορέουσι µαχηταί. 
σ / ον ς απ - 

Ἱσταμένη δ᾽ ἄφθογγος ἐπ᾽ όνος εἶχε σιωπὴν 
/ ” Δ 

300 Χαλκομέδη δολόὀεσσα" μεταστρεφθεῖσα δὲ κούρη 
σσ} 3 / / ού 3 , 

ΠΗοῤῥέος ἀγλαίνοιο, σαὀφρογας εἶλκεν ὀπωπάς, 
3 Δ 3 ΄ / 3 ’ 3 ’ Ἶ 

ἀσκεπὲς αἰδομένη δέµας ἀνέρος: εἰφιδέειν γὰρ 

ἄζετο, Φἤλυς ἐοῦσα, Λλελουμένον ἄρσενα κούρη. 

4λλ’ ὅτε χῶρον ἔρημον ἐςέδρακεν, ἄρμενον εὐναῖς, 
1 / Ἅὶ Νφ 

305 τολμηρὴν παλάµην ὀρέγων αἰδήμονυ νύμφη, 
ε/ / / ς 
Σίµατος ἀφψαύστοιο σαύυφροτος { ψατο κούρης. 

, / 3 / ς Δ 9 ὅ ωω 

καί νὺ κεν ἄμφίζωστον ἑλὼν εὐήνορι δεσμῷ, 

νυμφιδίῳ σπινθΊρυ βιήσατο Θυιάδα κούρην" 
ῶ , 3 / Ν ε) / ͵ 
ἄλλα τις ἄχράντοιο δρωκὼν ἀνεπήλατο κύλπου, 

210 παρθεγικῆς ἄγάμοιο βοηθόος" ἀμφὺ δὲ µίτρην 

ἀμφιλαφὴς κυκλοῦτο φυλάμτορι γαστέρος ὀλκῷ. 
σε. ο) ’ 3 [ή μα) αμ σω 

ὀξὺ δὲ συρίζοντος ἄσιγήτων ἄπὸ λαιμῶν, 
) 3 Ε) / ς ’ 

πέτραι ἐμυκήσαντο" φόβῳ ὃ᾽ ἐλελίζειο Ἰ]ορῥεύς, 

αὐχένιον μύκημα γόθης σάλπιγγος ἄκουων, 

915 παπταίγων ἄγάμοιο προασπιστῆρα κορείης. , 

καὶ πρόµος ἄμφιέλικτος ἀνεπτοίησε μαχητή», 
αν η 3 { βς ) ο) κ λ ς}/ 

οὐρὴν ἀγκυλόκυκλον ἐπ᾽ αὐχένι φωτὸς ἑλίξας, 

ἔγχος ἔχων στόµα λάβρον:. ἐτοξεύοντο δὲ πολλοί, 

ἰὸν ἀκοντίζοντες, ἐχιδνήεντες ὀΐστοί" 

320 οἳ μὲν ἄμιτρώτοιο διαΐσσοντες ἐθείρης, 

γ. 1090. ἐπ᾽ όνος εἁ1τε. 

ν. 208. Φυάδα οι. Ῥταείρτεα Ὑ6ΙΘΟΥ, πὶ σπινθζρι ΦΠΑ 
δι, ααἲ, οἱ Π]]αά εαπαπα, Ἰοσππα Παβθοιπας ἠπίορτια. Απ νυι-- 

φιδίῳ σφιγκτῆρι ἆο απερίεχαζ 9θὰ {οχί4596 Ροδί σπινΏήρι ἆπο 

Πθπιφολία εκεἰἀθταπῖ, οἶπι ράχΙαρίο. απάθ ἀάῑι ρεμάερα, 
γε]α: δις οογτερίµδ, ἰποεπομὸ οἷς. 
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ο δὲ δρακοντοκόµοιο δι ἰξύος, οἳ δ᾽ ἀπὸ κόλπου, 

άρεα συρίζοντες, ἐβακχεύοντο µαχηταί, ῤ 

Ὄψρα μὲν ὑψιλόφοιο πρὸ ἄστεος ἵστατο Ἰήοῤῥεύς, 

Χαλκομέδην δολόεσσαν ἀνήνυτον εἰς γάµον ἕλκων, 

τόφρα δὲ Βασσαρίδος στρατιῆς εὔοπλος ᾿Ενυὼ 

ἔγχος ἀτειρήεντος ἀλεύατο «4{ηριαδῇῆος " 

καὶ γὰρ ἄπ᾿ Οὐλύμποιο Φορὼν, ὠκύπτερος Ερμῆς, 

ἀντίτυπον Βρομίοιο φέρων ἴνδαλμα προρώπου, 

Ῥακχείην ἐκάλεσσεν ὅλην στίχα μύστιδι φωνῇ " 

δαιμονίην δὲ γυναῖκες ὅτ ἔκλυον Ἐύιόν ᾿Ηχώ, 

εἰς ἕνα χῶρον ἴκανον' ἀπὸ τριόδων δὲ κοµίζων 

Πήαιναλίδων ὅλον ἔθνος, ἐς ἀγκύλα κύκλα κελεύθου 

ἤγαγεν ὠκυπέδιλος, ἕως σχεδὸν ἠϊε πύργων" 

καὶ φυλάκων στοιχηδὸν ἀκοιμήτοισιν ὀπωπαῖς 

γήδυμον ὕπνον ἔχευεν ἔᾗ πανθελγέν ῥάβδῳ 

φωώριος Ἑρμείας, πρόµος ἔννυχος  ἐξαπίνης δὲ 

᾿Ινδοῖς μὲν ζόφος Πεν" ἄθηήτοισι δὲ Βάκχαις 

φέγγος ἔην ἀδόκητον" ἀδουπήτων δὲ γυναικῶν 

λάῦριος ἡγεμόνευε δι ἄστεος ἅπτερος Ερμῆς" 

χειρὲ δὲ «Φεοπεσίη βριαρὴν κληϊδα πυλάων 

ἠλιβάτων ὤϊξε, καὺ ἠέλιος πέλε ᾿Βάκχαις. 

Ἠματίην δ᾽ ὅτε νύκτα φαεοφόρος ἤλασεν Ἑρμῆς, 

«{ηριάδης ὑπέροπλος, ἔχων ἀτέλεστον ἀπειλήν, 

Ῥασσαρίδων µάστευε Λιπόπτολιν ἐσμὸν ὁδίτην. 
5 ο . ’ ιά 3 3 ’ 

ὡς ὃ᾽ ὅτε τις κατὰ νύκτα ῥαῦυπλουτοις ἐν ὀνείροις 

γ. 220. Ἐοτῖ. ὑψορόφοιοι 
γ. 201. κοµίσσων αἀ1τι, 

Υ. 252. ἐς ἀγκύλα κελεύθου θἆ. Ῥγ. αρετία 6ΥΥΟΥ5 οαδα. Ὦο- 
{Εοείαια δαρρ]ενίτ Έα]. οογγαρῖο Ί4116) ἀοσθμία ὔκλα. 

ν. 241. ἡλιάδων ἄϊξε οἁ 1, οοπ{αδίοΏθ εκ 56. 1έλ. Οἱ. 

γ. 244, Ἐοτί, ἐσμὸν ἀλήτην. 

ο - 
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/ Ε) ά ὃς Αα ω ο) τέρπεται ἀπρήκτοισιν ἐπ᾽ ἐλπωρῇῆσιν, ἀείρων 
ϱ { 

ἀφνειαῖς παλάµμησι µινυνθαδίου χύσιν ὄλβου, 

ὑπναλέων κτεάνων ἄπατήλιον ἐλπίδα βόσκων", 

ἀλλ᾽ ὅτε, φαινοµένης ῥοδοδιδέος ᾿Ηριγενείης, 

χάζεται εὐκτεάνοιο παλίλλυτος ὄψις ὀνείρου, 
ο Γ ’ ’ σὺν κεγεαῖς παλάμῃσιν ἐγείρεται, οὐδὲν ἀείρων; 

ε/ Γ ’ / ὼ ’ 

ῥύψας κλεψινόων σκιοειδέα τέρψιν ὀνείρων ' 
ο ΄ / ϱ/ Δ , ς-- 3 ΄ ὣς τότε «4ηριάδης, ὅτε μὲν ζόφος εἴχεν ἅγυιάς, 

τέρπετο, Ῥασσαρίδων δοκέων αὐτόσσυτον ἄγρην 

ἀμφιέπειν ἔντοςθεν ἐεργομένων πυλεώνων, 
/ 3.Μ 3/ / α ψευδοµένην ἂνόνητον ἔχων σκιοειδέα γίκην' 

ἄλλ' ὅτε φέγγος ἔλαμψε, καὶ οὐκέτι δέρχετο ἨῬάκχας, 
5 3/ ο.) ΄ } / σω ὡς ὄναρ, ἕἔδρακε πάντα, καὶ ἴαχε πενθάδι φωνῇ, 

ὡς «4ἱῦ καὶ Φαέθοντι γολώετο καὶ «4{ιονύσῳ, 

ΠΙαιναλίδας φυγάδας διζξήµενος" ἀμφὺ δὲ πύργων 

Ἰασσαρίδες κελάδησαν ἀνάμπυκες Ἐὐάδι φωνῆ. 1] µ 5 1] 
, 3: λ 

4πριάδης δ᾽ ἐδίωκε τὸ δεύτερον" ἔγρετο δὲ Ζεὺς 

ἸἈαυκάσου ἐν κορυφῇσιν, ἀποθῥίψας πτερὸν Ύπνου ϱυφῇςσι», ὀρίψας ϱ ΄ 

παὺ δόλον ἠπεροπῆα μαθὼν κακοεργέος Ἡρης, 

Σειληνοὺς ἐδόκευε πεφυζότας, ἔδρακε Ἠάκχας, 
/ 3 1 3 μ /{ 3 λ 

σπερχοµένας ἀγεληδον ἄπὺ τριόδων», ἀπὸ πύργων, 

καὺ Σατύρους κείροντα, καὶ ἅμώωντα γυναῖκας 
ιά 3 σ ”/ ρω 

4πριάδην ἐνόησεν ὀπίστερον, ὄρχαμον ᾿Ινδῶν, 

υἶέα ὃ᾽ ἓν δαπέδω κ ίμεγον" ἀμφὶ δὲ νύμφαι ἐν δαπέδῳ κατακείµενον ἀμφὺ δὲ νύμφ 

γ. 246. ὑπ᾿ ἐλπωρῇσιν ἆ. γο]εραῖ Ἠγακε[. ΘΥ]ν. ΠΠ. Ρ. 28. 

γ. 247. χύσιν ὄμβρου αἁΙτ. ααοᾷ Ῥο5ί Ὀσαμσ. ἴάεπι Ὑγακοί 

αΡίά. οπιθιά, : 

γ. 350. ἀκτεάνοιο γυ]ςδο. 
γ. 2060. «Σιληνοὺς ἐδίωκε θά1ιε, 5οᾶᾷ Ῥοβίθεῖας ἴαια Εαλςκ. επιθπᾶ., 

ἵπ Οοπίθε, Άπας αρῖο Οαπῖ, ἴομίαραι ἔγνωκε. 
ν. 3607. ἁμώοντα 64111, 
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270 ἐγγὺς ἔσαν στεφανηδόν' Ὁ δὲ στροφάλογγυ κονίης 

κεῖτο καρηβαρέων, ὀλιγοδρανὲς ἄσθμα τιταΐνων, 

ἂφρὸν ἀνοντίζων χιονώδεα, µάρτυρω λύσσης. 

καὺ φΘονερῆς Πλεγξε δόλον δυοµήχανον Ἡρης, 

καὶ δολίην παράκοιτιν ἐμέμψατο κέντορι μύθῳ"' 

275 καύ νύ κεν, ἀχλυόεντοο ὅμέστιον ᾿απετοῖο, 

Ὕπνον ὁμιχλήεντα κατὲκλήΐσσε βερέθρῳ, 

εἶ μὴ Νὺξ ἑκέτευε, Φεῶν ὃμητεῖρα καὺ ἀνδρῶγ. 

καὶ µόγις εὐνήσας ὁλοὺν χόλον, ἴαχεν ΗἩρηῃ" 

Οὕπω ἐμῆς Σεμέλης ἐκορέσσαο, δύςμαχος Ἡρη, 

38ο ἀλλ’ ἔτν καὶ φθιμένη τάχα χώεαι; οὐδὲ καὶ αὐτὴ 

σὺν κότον ἐπρήῦνεν ἀτέρμονα νυμφιδίη φλόξ, 

λέκτρα διασκεδάσασα Δ4ιοβλήτοιο Θυώνης; 

᾿Τνδοφόνῳ τέο μέχρις ἐπιβρίθὲις 4ιονύσῳ; 

ἄζεο σοὺς προτέρους πάλιν ἄκμονας εἰσέτι κεῖνου, 

985 εἰσέτι µοι παρέασιν ἀρηγόνες, οὓς ποσὶ ᾿δήσας 

ὑμετέροις ἔσφιγξα᾽ σὺ δ᾽ ἄστατος ὑψόθι γαίης 

αἰθέρι καὺ νεφέλη]σι µετάρσιον εἶχες ἄνάγκην 

καὶ Θρασὺς ἓν νεφέλῃσι περίπλοκον ὑψόθι γαΐης 

δέσµιον εἴδεν ρης σε, καὺ οὗ χραίσµησε τεκούση : 

999 οὗ πυρύεις Ἡφαιστος ἐπήρκεσεν' οὐ δύναται γὰρ 

πλήµεναι αἰθαλόεντος ἕνα σπινῶ ρα περαυνοῦ. 

δήσω σὰς παλάμας χρυσέῳ πάλιν ἠθάδι δεσμῷ" 

άρεα δ᾽ ἀθῥαγέεσσιν ἀλυκτοπέδησι πεδήσω 

γ. 27ο. Ἐογε, ὃ δ᾽ ἐν στροφάλ. 
γ. 370. Να] ὁμιχλήεντι --- βερέθρῳ. 

Υ. 3270. ἐκορεύσαο θᾱ. ϱὲ. επιεπά. Ἐα]]ς. 
γ. 9δο. καὶ φθιμένη οᾱ. Ργ. αρ οοὰ. ειιθιά. 

ν. 995. ἐπιβρίζεις οὐτε. 
ν. 286. σὺ ὃ᾽ ὕστατος μι, οχι γἱάῑι Εαῑκι να Οομίαοίί, 

Ἠ]ούοιπαμπας οομἡἱοἱεραί ὕστατον, 

Υ. 303, χρυσέο πάλ. οἆ. αἰί. 
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. ι 3 , ς / αν πα 
εἰς τροχὸν αὐτοκυλιστον, ὁμόδρομος οἷος ἄλητης 

/ 3 / 3 γι.) { 

9205 Τάνταλος ἠεθοφοιτος, η Ιξίων μετανάστης" 
, 3 ὁ ἡ ς/ μ ς ’ 

καί µιν ἀναλθήτοισιν ὅλον πληγ]σιν ἵμάσσω, 
» / ῶ Ἡ {ν. ς/ 3 ω 

εἰςόκε φικήσειεν ἐμὸς πάϊς υἱέας ᾿Ινδῶν. 
ο» / 3, 3 { 

ἀλλὰ τεῷ Προνίωνυ χαρίζεαι, αἴ κεν ἐλάσσης 
, |) ΄ [- / Ἄύσσαν ἐρυπτοίητον ἵμασσομένου «4ιονυσου" 

ὅοο μὴ δὲ λίπης κοτέοντα τεὺν πόσιν. ἀλλὰ μολοῦσα 
[ή ’ α/ [αι 

᾿Γνδῴης ἀκίχητος ὑπὸ κλέτας εὐβοτον ὕλης, 
, ση 3 ῃ ’ 

Ἠάκχῳ μαξὸν ὄρεξον ἐμὴν μετὰ μητέρα Ῥείην, 
ε) ’ ς 4 ὄφρα τελειοτέροισιν ἑοῖς στοµάτεσσιν ἀρύσση 

ς , [ή - σὴν ἱερὴν ῥαθάμιγγα προηγήτειραν Ολύμπου, 

3ο6 καὶ βατὸν αἰθέρα τεῦξον ἐπιχθονίῳ Δ4ιονύσῳ" 
ς , Δ , { ’ , 
ὑμετέρῳ δὲ γάλακτι δεµας χρίσασα «4ναίου, 

[ 5] ’ / ΄ ’ 

σβέσσον ἀμερσιχόοιο δυςειδέα λύματα γούσου" 

καὺ σοὺ ἐπεντύνω γέρας ἄξιον: ὑμετέρῃ γὰρ 

στηριξω κατ Ὄλυμπον ἐοικότα κύκλον ἐέρσ ηρ µ ρσή, 
ε . , ο τίς ” , 

ὅιο Ἡραίοιο γάλακτος ἐπώνυμον, ὄφρα γεραίρω 
. ή [ή .᾿ 5 / ’ ως, 

ἵκμάδα πασιµέλουσαν ἀλεξικάκου σέο μαξζοῦ 
σω , / ; 

μοῦνον ἐμοὶ πεφύλαξο «4ιὸς φιλότεκνον ἄπειλην, 
[ή } 3 ’ 

μὴ δὲ πάλιν δόλον ἄλλον ἐπεντύνης «4ιονύσῳ. 
- 1 , ο Γ 

ἕως εἰπὼν, προέγκε παλίγκοτον εὐνέτιν Ηρην, 

διδ Βακχείης κατότητος ἀλεξήτειραν ἀνάγκη, 

Υ. 304, Απὶο Ἠπιιο Υδγςαπη Ἱορίαν γυ]δο Υ. 296. οτάσιο αρενίε 

οοχγαρίο. 9εά Πονί Ῥοϊαίε, πὲ αὐτοκύλιστον ὁμόδρομον δετϊρετεῖ. 

γ. 206. Ἱεβίίας γα]δο απῖθ Υ. 204. 

γ. 108. ἐλάσσης Υα]βο, 8ἱ1θ ε δΗβδοτ. 

ν. 591, Ἰνδώης οᾶϊτι. 

γ. ὅοά, ἑερὰν ῥαθδ. οι. 
ν. 5ο7. λύματα νάσου εᾱ. μγ. ἈΝοδίυι δαρροάασίε Ἐαικει- 

Ρατρίαθ, Θοα]ίβοτο κύματα νούσου Ιθπίαπίθ, τῖ ἴθγο γ. ὅ6ι. θεά 

εΓ. Υ. ὅλ1. 
ν. 515. ἀνάγκης εἀῑίι. «αοᾷ ἔουῖ. γειπεπάαιη εταῖ. Θεά ἑπνίέα 

σρεπαι τω] Ταπο. 
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ἴλαον εὐάντητον ἀτυζομένῳ «4ιονύσῳ, 
Τη] ΄ 

ὄφρα δέµας Ἠρομίοιο γαλαξαίησιν ἑέρσαις 

χειρὺ περιχρίσειε Φεοτρεφέων ἀπὸ μαζῶν. 

“Ἔρη ὃ᾽ οὖκ ἀμέλησεν' ἀκεσσιπόνοιο δὲ ηλῆς 

Φεοπεσίη ῥαθάμιγγι δέµας χρίσασα ««4ναίου, 
1/ Γι ΕΜ] ΄ ’ [ή 5 

ἄγρια δαιµονίης ἀπεσείσατο λύματα Λύσσης 
΄ ον [4 καὺ δίδυµον φθόνον εἶχεν ὑποκλέπτοντι προώπῳ, 

. ’ ε ὁ νο 1. ῤ ἠνορέην ὄρόωσα καὶ ἀγλαίην «4ιονύσου, 
ο) ς/ , ὁς 

καὶ φθονεραῖς παλάμησι µεμηνότος ἥψατο Ῥάμχου 
3 λ / « / Ε] , ο ἀμφὺ δέ οἵ στοµάτεσσιν, ἄνειρύσασα χυτὠνος, 

[4 

ἀμβροσίης πλήθουσαν ἕὴν γυμνώσατο δηλήν, 

Ὀλιβομένην βλύζουσα γχύσιν ζηλήμονι μαζῷ. 

καΐ µιν ἄνεζωγρησε" τανυπλοκάµου δὲ «4ναίου 
σ/ ” ’ ’ ς/ 

ὄμμασι μηκεδανοῖσι τόσην διεµέτρεεν Ίβη», 
” , Έτ , ͵ ά εὖ ποτε τηλίκον εἶδος ἐπιχθονίη τέκε γαστηρ; 

μα 3 τω 
εἶ τόσος ἠεν «ρης ἐγχεοπάλος, εἶ τόσος Εορμῆς, 

9 ] / » ὰ Γ' εἶ Φαέθων πέλε τοῖος, 1 ἑμερόφωνος «πόλλων. 
, Ξ . 3 ’ / 

μαΐ µιν ἔχειν µενέαινεν ἓν αἰθέρι νυμφίον Ηβρης, 
3 ά « ιν ) ' ς / λ εἶ µή οὗ κατένευσε μετὰ γθόνον ὑψιμέδων Ζευς 

µόρσιμον Ἡρακλζα, δυωδεκάεθλον ἀκοίτην, 

“Ἡ μὲν ἀλεξήσασα πόνον µανιώδεα Βάκχου, 

ὑψιφανὴς ἀνέβαινε τὸ δεύτερον εἷς χορὸν ἄστρων, 

μὴ στρατιὴν ἀσίδηρον ἐφαθρήση «Διονύσου, 

μαρνάμένην νάρθηκυ καὶ ἄμπελόεντι κορύμβῳ, 

54ο καὶ προµάχους, κταµένους ὀλίγῳ ῥηξήνορι Φύρσῳ. 

γ. 510. κούρη ὃ᾽ οὐκ ἀμέλησεν οἁἶε. επιεπᾷ, Φσα]. 
γι ὅλι. Ἐπχδαθ κύματα Λύσσης ἀθδίάεταβαι Ξοα]. 9ε6ἆ οΓ. Υ. ὔο7. 

γ. 354. κατένευσα θᾱ, ϱν. επιειά. Εα]ῑς. 
ν. 549. Απις Ἠτπο νθτδιΙι ασφμίὰ οχοἰἀ{θδε ραϊο. Την τεοίε 

56 ἨαβεΡίϊ κταµένους 60 «πο οδῖ Ίου Ροδίϊταια,. Αῑῑεν οροτἰοιεἰ 

ὀλίγῳ κταµένους. Πετπι. 



91 ΝΟΝΝΟΣΧ 
’ 3 μ ... 3 1 

Οὐ δὲ µαχης ἄμέλησε «4ιὸς πάϊς' ἀλλὰ μαχητὰς 

Φωρήξδας, παλίνορσος ὀγέστρατον ἴαχε φωνήν, 

χειρὺ γιγαντοφόνῳ ταµεσίχροα κἰσσὸν ἑλίσσων " 
ᾳ ' ’ 

Θαρσαλέοι µάρνασθε τὸ δεύτερον" ἓν πολέμοις γὰρ 
4 [ή ς , [ή .. ς / 

245 Ζευς πάλιν ημείων προµος ἵσταται, υἴεῦ Ῥακχῳ 
- ΄ 

ἵλαος' οὐρανόθεν δὲ προασπίζων «4ιονυσου, 
- / 

ἄθανάτων χορὸς ἤλθε, καὺ οὐπέτι χώεται Ηρη. 
’ ω / ’ 3λ / 1 

τίς στεροπῇ Ἰρονίδαο µαχέσσεται; ἢ πότε δειλοὺ 

δυςµεγέες µίμνουσι, κορυσσοµέγοιο κεραυνοῦ ; 
Σ ζω ο , 1 

ὅδο ἴσος ἐμῷ γεγετῆρι φανήσομαι" ἓν πολέμοις γὰρ 

γηγενέας Τιτῆνας ἐμὸς γίκησε Ἀρονίων: 
΄ ; , Π ν) ”ω 

φικήσω καὶ ἔγωγε χαμαιγεγέων γένος ΙΥδῶγ. 
4 / 

σήμερον ἄθρήσητε, κορυμβοφόρον μετὰ χίκην, 

4πριάδην ἱκέτην βραδυπειθέα, καὶ χορὸν Ινδῶν, 
ε ἓ) ’ ’ / ’ 

ὤ9δ αὐχένα δοχμώσαντα γαληναίῳ «4ιονύσῳ, 
η .”Ἓ, ε! 

καὺ ποταμὸν, µεθέποντα μεὺυσφαλὲς Πυῖΐον ύδωρ: 
3 ζω ’ ἄντιῤίους ὃ᾽ ὄψεσθε παρὰ κρητῆρι -«Ίναίου, 

1 ς/ ; ». 3 4 αὲ ξανθὸν ὕδωρ πίνοντας ἀπ᾿ οἰνοπόρου ποταμοῖο, 

καὺ ὣρασὺν ᾿Ιγδὸν ἄνακτα, κατάσχετον οἴνοπι κισοῷ, 
/ ; ιά ΄ 

ὅθο ἰλλόμενον πετάλοισι καὶ ἀμπελόεντι κορύμβῳ, 
3, [ή ’ 

εἴκελα δεσμὰ φέροντα, τάπερ μετὰ κύματα Λλύσσης 
’ [4 στο 

Ἄυσιαάδες ῥούωσι ὣεουδέες. εἰςέτι Ἄυμφαι, 
αλ ο φἡ 4 ’ . 3 ιά 4 ’ πο 

αλκῆς ἡμετέρης ἐπιμάρτυρες, ὅπποτε Μισσοῦ 
ἀ ολία α- 9 όλ τ δα Ἑς ὃ σω 
/χονίῳ. σφίγξασα Φεημάχον ἀνέρα δεσμῷ, 

κα 

Υ. δ41. ἀμέλησεν ἑὸς πάὶς οὐια. απὰ Ταποπίς {αἱδθοί Π]ΐαβ, 11ΟΥ 
Ῥαοε]νας, Οοουρανί! επιθπαἰίοπεια Ποστ. 

γ. 544. ἐν πτολέμοις να]ξο. 

γ. 548. ἢ ποτὲ ὃ. οὐια. Ὑο]αθγιπί {οτίαδθο 4 ποτὲ ὃν. 

γ. ὅδο, πτολέμοιξ γα]ρα. 

Υ. ὅδο. πατάσχεται ο. ϱν. οιπεμᾶ. Ταἰῖς. 

γ. ὅθο, τιλλόμενον οὐ μι, Ο6 νιοζμώ Ἠ]οά, ΑΙ. 1. 129. 

γ. 501. ἴκελα νι]βο. 
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565 ᾽4ὐῥαβίην ἐφόβησεν ἐμὴ Φρασυέργὸς ὄπωρη, 

ὤ7ο 

ὅτο 

ἄμματι βοτρυόεντι βιαζοµένου «{υκοόργου. 

ἀλλὰ τόσου μετὰ κύκλα κυλινδομένοιο κυδοιμοῦ 

ληΐδα δυςµενέων συλήσετε, καὶ κτέρας ἄλμης, 
’ Γ.. 9 ΣΕ πλ / ς / µαρμαρέας λάϊΐγγας"' ἐμὴν ὃδ᾽ ἐπὺ μητέρα ᾿Ρείην 

ἑλκομένας πλοκάμοιο µεταστήσασθε γυναῖκας, 
λ , / 4 σ3 ν ν ΄ καὶ προµάχους τίσασθε δεδουπότας, ὧν ἐπὶ πύτμῳ 
/ 3 / / 3 ο δαν 

τείροµαι ὀξείησι μεληδόσιν: ἓν κραδίῃ δὲ 
3 ή ’ αν πε ε/ [ 

ἀμφότερον φΏΘονέω τε καὶ ἄχνυμαι, ὅττι δοκεύω 

«4ηριάδην ζώοντα καὺ ἀκτερέίστον ᾿Ὀφέλτην, 

µεμφόμενον μετὰ πότμον ἀεργέα χεῖρα ««4ναίου. 

οὐκέτι Κωδώνη Θωρήσσεταυ" οὐχέτι δειλὴ 
/ 3 

µάρναται ᾿ἀλκιμάχεια δορυσσόος" ἀλλὰ καὶ αὐτὸς 

«ἰβίαλος δέδµητο, καὶ εἰσέτι «ύρσον ἐρύκω. 

αἰδέομαι μετὰ δῆριν “4ρέστορα, μὴ καὶ ἄκούσῃ, 

ὤδο ὅττι θανὼν οὐχ εὗρεν ἀρηγόνα φεκρὸς ᾿Οφέλτης. 
, , 3/ ο 

οὐ δύναμαι Κρητης Κορυῤβαντίδος ἄστυ περῇσαι, 
Δ / / ω μ 

μὴ γεγέτης 4γέλαος ὀλωλότα παῖδα γοήση, 
3 [ή 

“νθέος ὀλλυμένοιο φόνον νήποινον ἀπούων. 
3 / ’ .. 

αἰδέομαι, «Ἠίνων φανήµεναι’ ἓν κλισίῃ γὰρ 

ν. 506. ἅλματι βοτρυόεντι αἁϊτ. αΏβί {οτίαβθ, εθᾶᾷ Ἠοπ Ἠΐο 
{ογεπά απα, 

γ. 508. σύλη σέτε --- ἁλκῆς οᾱ. Ῥν. Ῥτίας {απατά Θι1Θἆαἴτ 
ἵπ ο. αἲτ. α Εαῑκ. Ῥοδίθιαςδ οοτγεκ{ΐ Φοα]. 9εά, οἰδί {αἴαταπι 

3π απῖοορ(ἁ. τόσ. μετὰ πύκλα κ. κυδ, Ἡαβειθ γἱάείατ, «ποὰ οχοι- 

δεῖ, πια] ἴαπαθι Ῥτορίθς 5644. συλήσατε. 

γ. 575. ἀμφότερον δοκέω τε κε ἆ. θά Ιῖ. πονέω νο]εραὶ 5εα1ς. 

Φθᾷ ἀεείάειαραϊας ορροδίΠο αιαθάαπι ΟΡ φἰνεπίεπι Πετίαάθια, οἳ 

ἐπδερωίέωπι Ορ]μείίου, Ιπίει[θείαπι α Ὠρτίαάο ΧΧΧΙΙ. 180. 

γ. Ότο. ᾿4ρίστορα οὐ. ΑΠαιοιίεν ᾽άρεστορίδης Ορ]ε]ίες γο- 
εαἵας, αἱ ΧΧΧΝΠΙ. 6δ. 101. 

γ. 589. Ὦν Απιιοί ποπαίμα νίάο Ποβου]απι Παράαπιη. 



315 ΝΟΝΝΟΥ 4ΙΟΝΥΣΙΑΚΝ 4. ΧΧΧ}. 

385 ᾿4στέριος µογέει βεβολημένος, ὃν πλέον ἄλλων 
ο ’ - Ευ ’ . 3). ν / ᾠ ἀλλὰ ΄ ῥύσομαι" Ἐὐρώπης }ὰρ ἔχει γένος" ἀλλὰ σαώσας, 

φόστιµον ἀρτεμέοντα πάλιν γἐνετ]ρυ κοµίσσω, 
μ αν ἀ ω ε/ Ν [ή 3 [ή 

πηὸν ἐμὸν, μετὰ δῆριν, ὅπως μὴ Κάδμος ἄκούση 

᾿Αστέριον χατέοντα Λιποπτολέμου «4ιονύσου. 

ὅφο ἀλλὰ πάλιν µάρνασθε, καὶ εἴν ἑνὶ πᾶσιν ἀρήξω, 

τοσσατίων ἕνα μοῦνον ἀποκτείνας ὀλετῆρα. 



ΝΟΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΠΟΛΙΤΟΥ 

Αι ουν νώτα Κος Ν 

ΛΤ, 



Ἐν δὲ τριηκοστῷ ἕκτω μετὰ κύματα Λλύσσης ριηκοστῷ ἕκτῳ µ ὐμ ὕσσι 

Ῥάκχος «4{πριαδῆὲ κορύσσεται, εἶδος ἀμείβων. 



" ΝΟΝΝΟΙΥ 

ο ο ο ο ο Ἑ α Κ μο 

| 4ΣΤ., 

ὋὪνι φάµενος, «άρσυνε γεγηθότας ἠγεμον]ας 

«ηριάδης ὃ᾽ ἕτέρωθεν ἑοὺς ἐκόρυσσε µαχητάς. 

ἄμφοτέρη δὲ φάλαγγυ Θεοὶ, φαετῆρες Ολύμπου, 

κεκριμένου στέλλοντο, πυβερνητῆρες ᾿Ενυοῦς, 

5 οἳ μὲν «4ηριαδῆος ἀρηγόνες, οἳ δὲ «4υαίου. 

Ζεὺς μὲν, ἄναξ µακάρων, ὑψίζυγος ὑψόθι Ἀέρνης 

ἄρεος εἶχε τάλαντα παρακλιδόν" οὐρανόθεν δὲ 

ἔμπυρον ὑδατόεις προκαλίζετο Ἀυανοχαίτης 

᾿Πέλιον, Γλαυκῶπιν ρης, ΄φαιστος Υδάσπην" 

1ο Ἔρης ὃ᾽ ἀντικέλευθος ὀρεστιὰς ἄρτεμις ἔστη" 

«ητῴην δ᾽ ἐπὶ δῆριν ἐὐθῥαπις ἤλυθεν Ερμῆς. 

Καὶ ζαθέου πολέμου διδυµόκτυπος ἔβρεμεν ἠχὼ 

ἄμφοτέροις µακάρεσσιν ἐπεσσυμένων δὲ κυδοιμῷ, 

ἄρης ἑἕπταπέλεθρος ἐμάρνατο Τριτογεγείῃ, 

15 καὶ δόρυ «οὔρον ἴαλλεν' ἄνουτήτου δὲ Φεαίνης 

γ. 8. ἔμπορον θἆ. Ῥτ. οπιθιᾶ. Ἐα]]ς. 

ν. 11. 4ητώην θά1. ΊΠΟΥΘ 5110. 
γ. 13. πτολέμου οαθἆσθπι. 

3 

γ. 19. ἐπεσσυμένων δὲ κυδοιμῶν θά. πιαῖα. (Ὁαοϊετιια ἄο αμ- 
φοτέροις µακάρεσσι, αϊοςαθ Ώθδοταπι οχογοῖία, Όαμαθας Ἠηλιί6 

ΙΠΔΡΊΟΡ οἸαπιοτθϐ 1ο]111, 



93932 ΝΟΝΝΟΑΧΥ 

µέσσην αἰγίδα τύψεν' ἄθηήτου δὲ καρήνου 

Ίλασε Τοργείης ὀφιώδεα Λήϊα᾽ χαίτης, 

ΤΙαλλάδος οὐτήσας Λάσιον σάκος' ὀξυτενῆς δὲ 

πεμποµένη ῥοιζηδὸν ἀκαμπέος ἔγχεος αἰχμὴ 
- / , 90 ποιητὴν πλοκαμῖδα νόθης ἐχάραξε «Ἠεδούσης. 

90 

2ο 

25 

4ο 

4 ο ν { 3 σδα 1 ο 5. κούρη δ᾽ ἐγρεκύδοιμος, ἐπαίξασα καὶ αύτη, 
ή / .. [ή 

σίγγονον ἔγχος ἄειρεν ἔπ᾽ "4ρεῖ, Παλλὰς ἁμήτωρ, 
Ξ ; , γε. / τν εις 

κεῖνο, τόπερ φορέουσα λεχωῖον ἥλικι χαλκῷ, 
; ιά 

ἄνθορε πατρῴοιο τελεσσιγόνοιο καρήτου. 
ν , μ ’ ὰ ’ 3/ 

καὶ δαπέδῳ Ίγόνγυ κάμψε τυπεὶς περιμήκετος «Ίρης" 
/ ’ 

ἀλλά µιν ὀρθώσασα παλιγδίνητον, «4θήνη 
Π , -, Ά -ω 3 , 3/ ς/ 

μητρὶ φίλη μετὰ δηριν ἀνούτατον ὦπασεν “Ηρ/. 
ε/ ο. 3 3 / 3 / ΄ 

ἩἨρη ὃ᾽ ἀντερίδαινεν ὀρεσσικόμου «4ιονύσου 
|” σ / 

᾿4ρτεμις, ὡς συνάεῦλος ὀρεστιάς' ἰθυτενὲς δὲ 
. ΄ |. [ή ρω 

τόξον ἑὸν κύκλωσεν' ὁμοζήλῳ δὲ κυδοιμῷ 
ε/ ἀ μ) ’ / 3/ 

Ἠρη, Ζηνος ἔχουσα νέφος πεπυκασµεγον ὠμοις, 
σς Δ ς / ο ΄ ; 

ἀθῥαγὲς ὡς σάκος εἶχε᾽ καὶ “ἄρτεμις ἄλλον ἐπ᾽ ἄλλῳ 
. ΄ , » Φἲ 5 ; 
Περίης πέµπουσα δι ἄντυγος ἰὸν ἄλητην, 

3 λ 3 ΄.. εἰ 3 ’ ΄ εἰς σκοπὸν ἀχρήΐστον ἑὴν ἐκένωσε φαρετρη», 
᾽ ἐ) γσς ολ 3 . ζ 3.» ο 

καὶ νεφέλην ἀῤῥηκτον ὅλην ἔπυκαζεν ὀϊστοῖς 
2 ’ ϕώ καὶ γεράνων μιμηλὸς ἔην τύπος Περοφοίτης; 

ς / η) εν) / ὰ απ ἱπταμένων στεφανηδὀν ἀμοιβαίῳ τιγὶ κὐκλῳ. 

καὶ νέφεὺ σκιόεντι πεπηγότες ήσαν Οἵστοί" 
3 Δ κ 3” ή Ε) , α. ; 

ὠτειλὰς ὃ᾽ ἄχάρακτος ἀναίμονας εἶχε καλυπτρη. 
λ λ [ή ς , Π ε/ καὺ κραναὺν κούφισσεν ὑπηγέμιον βέλος Ηρη” 

ὶ , . , 
χειρὶ δὲ δινεύουσα πεπηγότα γῶτα χαλάξης, 

Υ. 24. πατρώοιο εἀΙῖ. 

ν. 27. μητρὶ φίλη εἀλτ. 

ν. 38. ΊἼρη ὃ᾽ ντ. οἁι. Τά 8εΓΥᾶΠ5 ἨΠοάοπιαππδ, Υ. 584. 

ᾧ Ῥτο ὡς 5ετίρεραῖ, 

γ. ὂ1. Ἐοτί. ἑλοῦσα νέφος Ρτορίες δε(αθις εἶχε. 



45 

5ο 

θο 

05 

4ΙΤΟΝΥΣΙ4ΚΗΣΝ 4ΣΤ. ΧΧΧΡΊ. 

’ 3 ΄ [ή Π “ἄρτεμιν ἐστυφέλιξε χαραδρήεντι βελέμνῳ. 
[ν / / 

τόξου δ᾽ ἄγκύλα κύκλα συνέθλασε μάρμαρος αἰχμή " 

οὗ δὲ µάχην ἀνέκοψε 4ιὸς δάµαρ' «4ρτέμιδος δὲ 

στήθεος ἄκρον ἔτυψε µεσαίτατον ἢ δὲ τυπεῖσα 

ἐγχεν παχνήεντι, χαμαὺ κατέχενε φαρέτρην. 
΄ 5 Εὶ ΄ λ / [ 

καὶ οἳ ἐπεγγελόωσα «4ιὸς μυῦήσατο νύμφη" 
’ / , Π ση 

᾿4ρτεμι, δηρία βάλλε" τί µείζοσιν ἀντιφερίζεις ; 

καὶ οκοπέλων ἐπίβηθι τύ σου µόθος; οὐτιδανὰς δὲ 

ἐνδρομίδαρ φορέουσα,"Λίπε κπνημῖδας “4δήνη, 

καὶ Λίνα σεῖο τίναδσε δολοπλόκα" «9ηροφόνοι γὰρ 

σοὺ κύνες ἀγρώσσουσι, καὺ οὗ πτερόεντες ὀΐστοί" 

οὗ σὺ λεοντοφόνον µεθέπεις βέλος" ἀδρανέων γὰρ 
ου ’ ς ω ο β ) 3 / σῶν καμάτων ἱδρῶτες ἀνάλκιδές εἶσι λαγωού. 
ου / ; ῃ , σῶν ὃ᾽ ἐλάφων ἀλέγιζε, καὺ εὐκεράου σέο δίφρου, 

σῶν ἐλάφων ἀλέγιζε" τί σοὺ «4ιὸς υἷα γεραίρειν, 
΄ 3 ρω α. ος ρω , 

πορδαλίων ἐλατῆρα καὶ ἠνιοχ]α λεόντων ; 

ἢν δ᾽ ἐθέλῃς, ἔχε τόξον, Ἔρως ὅτι τόξα τιταίνευ. 

παρθενικὴ φυγόδεµνε, µογοστόκε, πορθμὸν ἐρωτων, 

κεστὸν ἔχειν ὤφελλες, ἀοσσητῆρα λοχείης, 
) , μη 1/ Δ λ / .ω σὺν Παφίῃ, σὺν Ἔρωτι" σὺ γὰρ κρατέεις τοκετοῖο. 

ἀλλὰ, τελεσσιγόνοιο κυβερνήτειρα γενέθλης, 
σ/ / 3 Λ ιά ' 

ἔρχεο παιδοτύκων ἐπὶ παστάδα ϐηλυτεράων, 

καὺ λοχίοις βελέεσσιν ὀϊστεύουσα γυναῖκας, 

εὔκελος ἔσσο λέοντι, Λεχωΐδος ἐγγύθι νύμφης, 
ο) Δ η ιά ) 3 Δ Δ 3 ου 

ἀντὺ φιλοπτολέμοιο µογοστύκος. ἀλλὰ καὶ αὐτῆς 

λῆγε σαοφρογέουσα σαόφρονος εἵνεκα µίτρης, 

γ. 4δ. ἄκρον ἔκρυψε οἁῖτ. Ῥτ. οπιοπά. ας. 

Υ. 5ο. κνηµίδας 4θηνη εαι, 

γ. ὅδ, Ἐον. Ἔρως ἅτε τόξα τ. φαθιπαδπιοᾶιπι 1116. 

γ. 05. ἴκελος αὐτι, 

990 

. 
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ιά 

ὅττι, τεῶν µελέων ποθέων τύπον, ὑψιμέδων Ζεὺς 

παρθετικὰς ἀγάμους νυμφεύεται" εἰςέτι κείνην 

70 εἰκόνα σὴν βοόωσι γαμοκλόπον “4ρκάδες ὅλαι, 

Καλλιστοῦς ἄγάμοιο γαμοστύλον" ἡμετέρην δὲ 

ἔμφρονα μάρτυρον ἄρκτον ἔτι στενάχουσι κολῶναι, 
κ . Π - 5 ασσα , 
µεμφομένην νόθον εἴδος ἐρωμανὲς ᾿Τοχεαίρης, 

Θηλυτέρης ὅτε λέκτρον ἐδύσατο ΦΊλυς ἀκοίτης. 
σ Ε) αλ ἃ 3 [ή 3 σσ, ’ 

75 ἀλλὰ τεὴν ἄνόονητον ἄποθῥέψασα φαρέτρην; 
’ ”ω , λ 5 / ᾿ 

“Ἡρης κάλλιπε δῇριν ἀρείογος" «Ἡν δ᾽ ἐθελήσῃς, 
” , ’ - 7. ’ ὡς Λοχίη πολέμµιζε τελεσσιγάμῳ «Κυθερείγ. 

Ἔνννεπε: τειροµένην δὲ παρήλυθεν “άρτεμιν Ἡρη: 

τὴν δὲ φόβῳ μεθύουσαν ἀπὸ φλοίσβοιο κοµίζων, 

8ο ἀμφοτέρῳ πήχυνε κατηφέν Φοῖβος ἀγοστῷ, 

καΐ µιν ἄγων ἔστησεν ἐρημάδος ἔνδοθι λόγμης" 
΄ δ᾽ 3 ”, ς ίλ θέ δ ΄ : 

γοστήσας δ᾽ ἄκίχητος ὀμίλεε Φέοπιδι χάρµῃη. 
ν, ’ 4 . Καὶ βυθίου προµαχου πυρόεις πρὀµος ἀντίος ἔστη, 

Φοῖβος ἓς ὑσμίνην Ποσιδηῖον": ἀμφὶ δὲ γευρῇ 

85 Θ]κε βέλος, καὶ πυρσὸν ἐκούφισε «4{ελφίδι πεύκη, 
Ε] ’ λ ́ Ρο. 3; / ψ 

ἀμφοτέρῃη παλάμῃ περιδεξιος, ὄφρα πορύσσῃ 

ὑλκῷ κυµατόεντι σέλας, καὶ τόξα τριαίνη. 

αἰχμὴ ὃδ᾽ αἰθαλόεσσα, καὶ ὑδατύεντες ὀϊστοὺ 

σύμπεσον ἀλλήλοισι" πορυσσοµένοιο δὲ Φοίβου, 
.”,/ ο. κ ἕλ ον Γ.. ἰ9γ 

90 «Ίρεος ἐσμαθαγησε µελος πατρωιος αιντρ; 

ν. 68. Ῥοίπς φορέων τύπον ἀεβεραί, Ῥαΐο, 

. γ. πι, Ῥοιαῖϊ ἡμετέρην ἀΐορτε; 5εᾶ {οχίαδδο ἴαπθι ὑμετέρην 

ἀῑκιτ. 

ν. 75. Ἐοτίῖ. µεαφόμεναι νόδ., 

γ. 74. Θηλυτέρου ὅτε αὐἀπ. Ἐπιεπάανίι ἴαπι Ἠλοάοπιαπηια 1 

οἱ παρει ὙΥεγπ]ε]ίις αἆ Ττγρ]μίοἀ, Ρ. 487. 

ν. 77. πτολέμιζε ε11ῖ, 

γ. 9δ. Εοτῖ. ρε; αρροςίϊῖ. ἀῑκίί «Πελφίδα πεύκηνο 
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βρονταῖον πελάδηµα" «Φυελλήεσσα δὲ σάλπιγξ, 

οὔασυ Φοιβείοισιν ἐπέκτυπε ποντιὰς Ηχώ" 

Τρίτων ὃ) εὐρυγένειος ἐβύμβεεν ἡὣδάδι κόχλῳ, 

ἀνδροφυὴς ἀτέλεστος, ἄπ᾽ ἰξύος ἔγχλοος ἰχθύς" 

956 Νηρείδες δ) ἀλάλαξον' ὑποκρυφίου δὲ «Φαλάσση 
΄ [ή 3/ ’ τ [ ς 

σειοµένου τριόδοντος, «Ίραψ µυκήσατο Νηρεύς. 

Οὐρανίης δὲ φάλαγγος ὑπέρτερον ἦχον ἀκούων, 

Ζεὺς χθόνιος κελάδησε, μὴ ᾿Εγνοσίγαιος ἄμάσσων 

γαΐῖαν ἑμασσομένην ῥοθίων ἐνοσίχθονι παλμῷ, 

100 ἁρμονίην κὀσμοιο μετοχλίσσειε τριαίνη, 
΄ » μα ω ά 

µή ποτθ κινήσας χΘονίων πρηπῖδα βερεῦρων, 

Φπητὴν τελέσειεν ἀθηήτου χθονὸς ἕδρην, 

μὴ βυθίων φλέβα πᾶσαν ἄναθῥηξειεν ἐναύλων, 

νερτερίῳ κευθμῶνι χέων µετανάστιον ὕδωρ, 

106 γέρτερον εὐρώεντα κατακλύζων πυλεῶνα. 

Τόσσος ἄρα κτύπος ὥρτο θεῶν, ἔριδι ξυνιόντων, 
Δ 9ό λ 3 [ή . 3 ά δέ 

καὶ χύόνιαυ σάλπιγγες ἐπέβρεμον' ἀμφοτέρους δέ, 

ῥάβδον ἐλαφρίζων, ἄνεσείρασε µείλιχος Ερμῆς" 

τρισσοῖς ὃδ᾽ ἀθανάτοισι μίαν ξυνώσατο φωνήν: 

11Ο Τνωτὲ «4ιὸς, καὶ κοῦρε, οὐ μὲν, Ἀλυτύτοξε, Φυέλλαις 

πυρσὸν ἔα καὺ τόξα, σὺ δὲ, γλωχῖνα τριαίνης, 

γ. 03. πόντιον ἨΙιοᾶοπιαμηιΙθ. 

γ. 06. ὑποκρύ δὲ ΘΦαλάσσῃ εᾱ. Ῥτ. ὑποπκρύφιος δὲ 9. εᾱ. 2. ϐ 
οοπἰεοῖ, Εαἰκ. αιί 6ί ὑπὸ πρυφίῃ δὲ Ὁ. ρτοροπεραῖ. 

γ. 97. Οὐρανίης τε φάλ. οτι. Ῥτασίειθα ἵπ Πιαχρίπθ ΘΧΕΙΙ- 
Ῥ]ατί οἶκον ἱπγαυϊ Ἐαῑῑς. αιιαθί {]]ιιά αἆ ᾖχον [αορτοι. 

ν. 101. µή ποτε κοσμήσας θα]. φιιοά {π νωµήσας Φεα]]ςδ. πηιῖα- 

μαῖ. Νοδίαπι ἠπγθμϊ ΗΠοάοπι. 4ρ. Ἠενιπ. ΟχρΗ. ρ. 205. 

νν. ιοά, 2. πϊπιίς δἱβῖ δ1ηι]]ο5. νιάσπάια, απ {οχοιςϊ δίηῖ απιρο, 

ν. 100. Φί Ῥχαθοείθης Υ. 197. ἀμφοτέρους χθδρεκοτίς, οκδροοίθθ, 

δισσοῖς ὃ᾽ ἀθανάτ. Ώμοεβο οἱ Αρο]πά» αάίῖ Ταιπθι ἔπβγα ν. 120, 

54. Ἠγάαδρειη, γε]αῖ 1η ἰχάηδουχδα. «ὤισοοῖς εἴἶαια ΕΠ λουιᾶιι- 

115 οοι]θοῖῖ, 

7ο]. 11. Ρρ 
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᾽ ’ ο) 3 , ὃν) ο 

μἡ µακάρων Τιτῆνες ἐπεγγελάσωσι κυδοιμῷ, 

μὴ Κρογίην μετὰ δῇριν, ἀπειλήτειραν Ὀλύμπου, 
ά 3 

δεύτερον ἀθανάτοισιν “ἄρης ἐμφύλιος εἴη, 

μὴ µόθον ἄλλον ἴδοιμι μετὰ χρόνον ᾿Ταπετοῖο" 
4 1 Δ οω ν 3 [ή ἃ { 

μὴ δὲ, µετά Ζαγρῆα, καὶ ὀψιγόνου περὶ Βάκχου 
{ν- ” «/ εω Δ , , φλέξας γαῖαν ἅπασαν ἑῷ πυρὶ χἸωόμεγος Ζεύς, 

ἀενάου κλύσσειε τὸ δεύτερον ἄντυγα κόσμου, 

ὕδασιν ὀμβρήσας χυτὸν αἰθέρα" μὴ δὲ νοήσω 

ἠερίοις πελάγεσσι διάβροχον ἅρμα Σελήνης, 
η] Δ 9 [4 ΄ μ.) 3’ Ξ 

μὴ ψυχρὴν ἔχετω Φαέθων παλιν ἔμπυρον αἴγλην' 

πρεσβυτέρῳ ὃδ᾽ ὑπόεικε κυβερνητῆρυ Δαλάσσης, 

πατροκασιγνήτῳ ταγύων χάριν, ὅττι γεραίρευ 

εἰναλίην σέο 4ἢλον ἁλὸς µεδέων, Ἐνοσίχθων 

µή σε λίπη φοίγικος ἔρως, μὴ μγῆστις ἑλαίης. 

τίς πάλιν, ΓΕννοσίγαιε, δικαεπόλος ἐνθάδε Κέκροψ; 

τίς πάλιν Ἴναχος ἄλλος, ὃ σὴν πόλιν ἴαχεν “Ηρῃ ; 
[ή / ’ 

ὕττι καὶ “4πόλλωνι πορύσσεαι, ὥσπερ «4θηνη, 

καὶ µόθον ἄλλον ἔχει προτέρην μετὰ φύλοπιν Μρης. 

καὶ σὺ, πάτερ µεγάλοιο», κεραφόρε, «4ηριαδῆος, 

Ἡφαίστου πεφύλαξο σέλας, μετὰ λαμπάδα Βάκχου, 

µη σε πυριγλώχινυ καταφλέξειε κεραυνῷ. 

γ. 114, ἐφύλιος θά Ἡϊ, οοπϊτασϊο 86ΗΔΙ.. 

Υ. 1165. μετὼ Ἰρόνον Ἰαπετοῖο νι]βο 5ἱΠθ 56µ8. Θ9εά {ογίαςσα 
βεγρεεταί μετὰ »λόνον Ίαπ. 

Υ. 118. κλύσειε 64111. 

γ. 120, ἅρμα Θαλάσσης θά τι. επιεπᾶ, Θεα]ΐς. 

γ. 120. τιγύων χάριν οἆ. ϱτ. τίνων θὰ, 4. ο οομῖ, Τα]]ς, 

γ. 127. ἄλλος ἕην πτόλιν εὐΙῖ, 

γ. 128. ὥσπερ 4θήνη εἁττ. 

γ. 130. προτέρης --- Ἔρης εὐί, 
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ἕως εἰπὼν, ἀνέκοψε Φεὼν ἔμφυλον ἔνυω. 

καὺ τότε λυσσήεις παλινάγρετον ἄμφεπε :άρμην 

4πριάδης βαρύμηνις, ἀπήμονας ὡς ἴδε Ῥάκχας. 

καὺ μόθον ἀρτεμέοντος ὀπιπεύων «Διονύσου, 

εἰς ἐνοπὴν οἴστρησε πεφυζότας ἡγεμονῆας: 

καὶ ξυνὴν πρυλέεσσι καὺ ἵππήεσσιν ἀπειλὴν: 

βάρβαρον ἐσμαράγησε βαρυφΏθόγγων ἀπὸ λαιμῶν: 

Σήμµερον ἢ «4ιόνυσον ἐγὼ πλοκαμῖδος ἐρύσσω, 
ἠὲ µόθος Ῥακχεῖος ἀἰστώσευ γένος 7νδῶν. 

ὑμεῖς μὲν Σατύροισιν ἀλεξήτειραν ἀνάγκην 

στήσατε" «4ηριάδης δὲ κορυσσέσθω «4ιονύσῳ. 

ἡμερίδων δὲ πέτηλα, καὶ ὄργια ποικίλα Ἠάκχου 

φλέξατε, καὶ κλισίας ἐμπρήσατε «Ἰζαιναλίδας δὲ 

δμαῖδας αὐχήεντι κοµίσσατε «4{ηριαδῇϊ. 

καὶ πυρὺ δήϊα «Φύρσα µαραίγετε' βουπκεράων δὲ 

Σειληνῶν, Σατύρων τε πολυσπερέων κπεφαλάων' 

λήϊΐον ἄμήσαντες ἀλοιητῆρι σιδήρῳ, 

στέψατε πάντα µέλαθρα βοοκραίροισι καρήτοις. 

μὴ Φαέθων στρέψειε πυραυγέας εἰς δύσιν ἵππους, 

πρὶν Σατύρους καὶ Ώάμχον ἀλυκτοπέδῃσι κοµίσσω 

σφιγγόµενον, καὺ στικτὺν, ἐμῇ δεδαϊγµένον αἰχμῇ, 

ῥωγαλέον φορέοντα κατὰ στεργοῖο χιτῶνα, 
’ 9 τς / Δ ω 

155 Φύρσον ἀποῤῥίψαντα" τανυπλοκάµων δὲ γυναικῶν 
/ 3 λό 3. ον ’ ὃ λ ώς 

χαΐτην΄ ἄμπελοεσσαν ἐμῷ τεφρωσατε θαλῷ 

Θαρσαλέου δὲ γένεσθε, καὶ Ινδῴην μετὰ χάρµην 

ν. 142. ἀλεξήτειραν ἀνάγκην, «ιαδὶ ποοεθοἰέαέετα, μα εδ γε- 
Ρε[ίαξῖδ, ατοθαξἰδ, Ῥάχυπα αρίο. Ύ6Ι6ος, ταί εαμα αἳῖ ]θοίίο. 

ν. 144, Ώυταα θ8ῖ, ὄργια φλέξατε; Ἠβπι ὄργανα, ἔρνεα, ἄρ-- 
µενα αἳ αἶῖα {π Ῥτοπαρία εταηῖ. 

γ. 148. Σιληνώῶν αεί. 

ν. 197. Δαλσαλέοι εᾱ. ρτ. α Ἐα]κ, επιοπά, οκ Ἰνδώην αιχᾶ- 
σε οεᾱ. 

Ῥο 
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ή 

φίκην κυδιόγειραν ἄείσατε «4πριαδῇος, 
1/ ας  Ἔσν 9 ΄ 1 3 ω 

ὄφρα τις ἐρῥίγησι καὶ ὀψιγόγων στρατὸς ἀνδρῶν, 

᾿Γηδοῖς γηγενέεσσιν ἀγικήτοισιν ἐρίζειν. 

Ἔννεπε" καὶ προµάχους μεταγεύμενος ἄλλον ἐπ᾽ ἄλλῳ, 

ἡνιόχους οἴστρησεν ἄμετροβίων ἐλεφάντων, 
ὰ υλέ μ 3 / Γπ ρω καὶ πρυλέων πομπ]ας ἐπεστήριξε κυδοιμῶῷ, 

’ / ες ἕπλ μα ρω 

µαργαμένους πυργηδόὀν. ὁμοζήλῳ δὲ κυδοιμῷ 
Ε / ’ ρω Φυρσομανὴς «4ιόνυσος ἐρημονόμων στίχα Φηρῶν 

εἰς ἐνοπὴν βάμχευεν" ὀριτρεφέες δὲ μαχηταὺ 

δαιµονίη βρυχηδὸν ἐβακχευθησαν ἱμάσθλη. 

καὶ πολὺς ἐκ στοµάτων ἐκορύσσετο µαινόμενος Θήρ: 
κ) ιά μ ΄ Ε] ; Ε) [ή 

ὠμοβόρων δὲ, ὃδρακοντες, ἄποπτυοντες ὀδόντων, 

170 τηλεβόλους πόμπευον ἓς ἠέρα πίδακας ἴοῦ, 

175 

’ Γ ρω 

χασµατι συρίζοντι μεμυκύτος ἄἂνθερεῶνος, 
Γαλ) , . 3 3 , Δ , λοξὰ παρασκαίροντες ἐς ἀντιβίους δὲ Όοροντες 

- ΄ ο , 

αὐτόματον σκοπὸν εἴχον ἐχιδνήεντες ὀΐστοί. 

καὶ σκολιαῖς ἑλίκεσσιν ἐμιτρώωθη δέµας ᾿Γνδῶν, 

εἰλομένων" βροτέους δὲ πὀδας σφηκώσατο σέιρή, 

εἰς δρόµον ἀἴΐσσοντας. ἀρειμανέες δὲ γυναῖκες 

δῆριν ἐμιμήσαντο δρακοντοβόλου Φιδαλείης, 
! σι ’ ϱω { ποτε κέντρον ἔχουσα γυναικείοιο κυδοιμοῦ, 

ν. 1650. ἐῤῥίγησε θἀϊα, Τοΐυπα {θτο Υεχδυπι γἱἀ6 4ρ, Ἠοπι. ΤΠ. 

}. 55. 

ν. 102. Ἐοτῖ, ἐπεστήριξεν ὁμίλω, αωῖα κυδοιμῷ γ. 5εᾳ. τεά[:. 

ν. 168. Ύσδγδιδ, 8ἱ 4ο ἀταςομίρας Ππτε]]1Εῖς, Ῥατιπι αρῖαθ; ϐἳ 

ἆθ αἰιῖς Ἠο5Ώ18, ε{. ν. 19Ο. 844. ηἶπιίς αθταρίε Ἠϊο Ροβί{ζαθ. 

ν. 160. ὠμοβόρων τὲ ὃρ. εἀλ1ῖ, 

γ. 170, πόμπευεν εᾱ, αἲτ. 

γ. 176. βροτέρους δὲ πόδας ϱᾱ. Ῥτ. προτέρους εᾱ. αἲτ.  εοπ1θοῖ, 
Ἐα]. υὶκ αϊῖ αρῖο. 

γ. 178. { τότε θά, τα]ο. 
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δυοµενέας νίκησεν ἐχιδνήεσσι κορύμβοιο. --- --- 

ἃέ 3 ἂε Δε ἈΧ 3 

18Ο καΐ τις ἀπὺ στοµάτων δολιχόσκιον ἔγχος ἰάλλων, 

ζὸν ἄκοντιστῆρα κατέπτυε «4{ηριαδῆος, 

καὶ φονίη ῥαθάμιγγι χάλυψ ἐδιαίνετο Θώρηξ. 

καὺ πολὺς ἐν γΘονὺ κεῖτο, τυπεὶς ζωόντι βελέμνῳ, 

ἄπνοος, ἄμφιέπων βέλος ἔμπνοον. ὀρθοπόδων δὲ 

185 εἰς λοφιὴν ἐπίκυρτον ἀναίξας ἐλεφάντων, 

πὀρδαλις ἠώρητο µετάρσιος ἄλματι ταρσῶν 

πυκνὰ δὲ «Φηρείοιο κατεστήρικτο καρήνου, 

καὺ δρόµον ᾖώρησε τανυκνήµων ἐλεφάντων. 

καὺ πολὺς ἐσμὸς ἔπιπτε, βαρυσμαράγων ἄπὸ λαιμῶν 

19Ο φρικτὸν ἐρημογόμων ἀἴων βρύχημα λεόντων" 

καί τις ἐνικήθη, τροµέων µυκήµατα ταύρου, 

καὺ βοὸς εἰκορόων βλοσυρῆς γλωχῖνα κεραίης, 

λΛοξὸν ἀκοντίζουσαν ἐς ἠέρα" φοιταλέος δὲ 

γ. 170. ἸἨΠαρμαάίρτς (ν. 176. ἀρειμ. γυναῖκεο, 8ἱ ΒΑΗΙΙΗ 9) οι 
Ρ]άα]θα οοπιραταίδ, τγδ5 {γαμδίτας οχγα(ἰουίς Ἠιήιδιηοάᾷ ΈκθΡρο- 
οἴαχὶ Ρροΐεται: ὥς τότ᾽ ἐχιδνήεντι κορύσσετο ΠΗαινὰς ὀϊστῷ ' καΐ τις 
ὄφις ῥοίζησε δι᾽ Πέρος ἅλματι κούφῳ, καὶ τις ἀπὸ στ. θἵο. Ὅαϊοῖ 

ἀίαᾳπθ, ΊἸαοππαπι Ἠΐο 696, Ἐτυδίτα ἸαροταΡίξ, αἱ σι Υ. 189. 

Τεμῖείϊ καέ τις ὄφις, στοµάτων ---. 

ν. 182, χάλυξ θᾱ. Ῥγ. αάρ χάλιξ Φεα]ίρετ [θοίσσθ ἀῑοίίαχ. Ίο- 
5ἴγυπη οί ἴπ ο. αἲτ. ο οοπμ]θοῖ, Ἐα]ις. 

ν. 190. καὶ νέκυς ἐ. χ. περτοτυπεὶο εᾱ. ϱγ. νέκυς --- πεῖτο τυ-- 

πεὶς ο. αἰι. ο οομ]θοῖ. Έα]ῑς. εἰ Οαμῖ, 9εἆ 8ἱ νέκυς τοἰθῖατ, δἳ 

αηΔµοῖ 4πριαδηος γ. 181. {ρ9ο Ὠογίαάθο ἀῑοίταν Ἠϊο Ῥοχ1ΐ9εε; αιοά 
αμευχάπα. Θο6ἆ πολύς ἀῑεί ροιμίτ, τα {το πολὺς ἐσμόε Υ. 189. 
Ου νέκυς τεϊϊπεπάατα νἰάδίασ, αἱ, απῖ απίθ Ἠτμο ΥΕΙΘΙΠΙ ΓΙΥΒΙΙ5 

εἰαίαεμάα οί Ίαουπα, ααἲ ν. 181. Ιεσεμάυτα κατ. δηϊοτῆτος, ααοᾶ 

Ῥαχιπι Ῥτοραβί]ο, 

ν. 186. αώρητο θε, 

ν. 1δδ. {ώρησε οα{ττ. 

γ. 192. ῥόες Ποῦθρόων οἡ Ῥχ. οιιθμὰ, Εαὶῑς, 
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τ- , Ἅλλ ”, ς , , 1, 
εἲς φοῤῴον αλλος ὄρουσεν, ὑποφρίσσων γένυν ἄρατου" 

, .) οω ς 2 3 ”/ 

196 Φηρείαις δ᾽ ἰαγῇσιν ὁμύκτυπος, ἄλλος ἐπ᾽ ἄλλῳ, 
ν - ; ’ ωω 

ΤΙανὸς ἀγικήτοιο κύων συνυλάκτεε λαιμῶ, 
ιά 5 ΄ , 3 ΄ 

καὶ μόῦον υλακόμωρον ἐδείδεσαν αἴθοπες ᾿Γνδοί. 
-- ὃν) 3 3 / ορ) Σ 3 ; 
Ἑυνὴ ὃ᾽ ἀμφοτέροισιν ὅμόζυγος ἠεν Ενυώ”" 

” ἀ ’ ΄ 

γαΐα δὲ διψώουσα φόνου κυµαίνετο λὐθρῳ 
΄ ς [ λ / 900 Ἀτειγομέγων ἕκατερθε" πολυσπερέων δὲ δαµέντων, 

Γ.. 4 3 ’ πληθυύ τοσσατίῃ νεκύων ἐστείνετο «{ή8η" 
ν 3 ’ “. - ο χειρὶ δ᾽ ἀνοχλίζων ᾽4ΐδης ὀρφναῖον ὀγῆα, 

3 , ω ς υ μοσα , 
εὐρυτέρους πυλεῶνας ἑων ὠῑϊξε µελάθρων, 

/ ΄ ’ Δ / 

κτεινομένων ἑκατερθε' διεσσυµένων δὲ βερέθρου, 
΄ “ο. , 32/; 

205 ἸΤαρτάριον µύυκημα «Χαρωνίδες ἔκτυπον Οὀχύαι. 

Καὶ πολὺς ἐγρεκύδοιμος ἔην κτύπος, ἀντιβίων δὲ 
3 . Δ Π - στ λ ο ὠτειλὴ κταµένων ἕἑτερότροπος, ὧν ὃ μὲν αὐτῶν 

ιά ’ , πω 

ἵππόθεν ὠλίσθησε, τετυµµένος ἀνθερεῶνα, 
ον λ μι ὁ ’ ρω Ὁς δὲ κατὰ στέρνοιο περίτροχον ἄντυγα μαζοῦ, 
ὴ λ - οω ’ / 

310 Ὁς δὲ µέσον κενεῶνα πἐπαρµένος, ἔκθορε δίφρου" 
ἄλ) 5”. λ ; 3 3 λὺ 3; ΜΕ... πω 

ἄλλος ἐὐγλώχινι παρ ὀμφαλὸν ἄκρον ὀϊστῷ 
[4 ή / / Αλήµενος, αὐτοκύλιστος ὀμίλεε γείτονι πότµω, 

οἱ Δ υ ιά 5 Δ 1; ει ΐ 3 ” 

ος δὲ τυπεὶς µεσάτης ὑπὲρ ἄντυγος, ὃς δὲ δι ὤμου, 

καὶ φυγὰς ἄλλος ἔπιπτε, ῥάχιν τετορηµένος αἰχμῆ, 

915 πεζὺς, ἀελλήεντα τετυμµένον ἵππον ἐάσας" 
[αἳ Δ 1 να σος, ; αι 
ὃς δὲ πεσὼν ἀνίουλος, ὀδύρετο σύντροφον ἥβην ' 

γ. 1085. χυνή εττογθ ἴΎΥροξτ. 6, 2. 
γ. 204. Ὑετβα κτεινοµένων ἑκάτερθε {ογῖαβθε πιαῖο ϱ γν. 2090, 

Ἠΐς τεροαιῖα. 

γ. 300. ἄντυχα μαζοῦ ο. ΡΥ., 
ν. 313. γείτονε πόντῳ θά1τι. 1πα]θ, 
ν. 315. ἄντυγος ἆθ «Ίγροο» 5εά νοσαβι]απη Ἠοο γίκπ δᾶΠΗΠΗ, 

μήφῖ φἰαϊιαξδ. οχοἰἀίδδθ, οιῖιιβ τοί ἄντυξ {αεχῖι. ϱΟοπῖῖοί Ῥοϊιῖδ- 

φοπί Ῥ]ατα. πῖ ὀφρύος, τξύος εἴο. 

ψ. 219. ἑάσσας νι]. 
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, 3 , , ὶ ὰλν ωω καὶ τις ἄναλθήτῳ πεχαραγµένος ἧπαρ ὀϊστῷ, 

πύμβαχος ἐξ ἐλέφαντος ἐπεγδούπεησε κονίης, 

πρᾶτα παρακλίνας δαπέδῳ᾽ καὺ χεῖρας ἑλίξας, 

αἱμαλέην πήχυνε πατηφέὺ γαῖαν ἀγοστῷ. 

Καί τις ἀνὴρ ἵππῆος ἐναντία δόχµιος ἔστη, 

παὺ σάκεος κενεῶνα χυτῆς ἔπλησε κονίης, 
Ἆ ἀα λ ασ .. /{ ” / 5 ’ 

καὶ χδονὺ ταρσὸν ἔπηξε, δεδεγµένος ἀἄνέρος ὀρμήν" 

χειρὺ δὲ ΦΔαρσαλέῃ πολυδαίδαλον ἄσπίδα τείνων, 
” 5 [ή ἱππείην ψαμάθοισιν όλην ἐθῥαινεν ὀπωπην. 

’ 

βακχεύσας δὲ κάρηνον, ὄνω φεύοντυ προώπῳ, 

ἵππος ἀνηώρητο, πογισσαλέην τρίχα σείων, 
, 3  3λ{/.. ΜΗ, 3/ ω παμπύλα τ εὐλάϊγγος ἀπέπτυεν ἄκρα χαλινοῦ 

/ κ { ΄ ή 3 .] 

τρίβων ὃ᾽ ἀγκυλόδοντα παλυνοµένην γένυν ἄφᾳῷ, 
α 1/ ιά 

ὑψιτενὴς δεδόνητο, καὶ ὄρθιον αὐχένα πάλλων, 
΄ 3 ῃ ’ 

οἴστρήεις ἄχάλινος ἐπεστηριζετο γαίῃ 
/ ς σω ποσσὶν ὀπισθιδίοισι, καὺ αἲθύσσων κόνιν οπλῇ, 

εἰς πέδον ἠκόντιζεν ἀπόσσυτον ἥνιοχδα. 
ο η «λ , η 3/ ’ ο. Ψ 

αὐτὰρ ὃ κεκλιµένῳ ταχὺς ἔδραμε, κάρχαρος ἄνηρ, 

γυμνὸν ἔχων Φοὸν ἄορ" ὑπὲρ δαπέδου δὲ ταθέντος 
ῃ { / / 3 ου κυανέου προμάχοιο διέῶρισεν ἄνθερεῶνα. 

άλλος ἐριπτοίητος ἐχάζετο πῶλος ἀλήτης, 

ί ππή δεδεγµένος ἦχον ἱμάσθλ γείτονος ἡνιόχοιο δεδεγµένος ἦχον ἱμάσύλης, 

οἰκτρὸν ἑὸν Φνήσκοντα. διαστείβων ἐλατῆφα, 

κείµενον ἄρτιδάχκτον, ἐπισπαίροντα κονίῃ- 

γ. 317. ἧπερ ὀϊστῷ οᾱ. ϱν. αιιοά ἵπ θᾱ. αἰί, οουγθο τι. 

γ. 224, Ὀαρσαλέη εᾱ. ϱ. 

ν. 327. ἀγγώρητο οά1τι. 

γ. 202. αἰδύσσωμ, γένυν ὁπλῇ αι, 6ιχοτο ϱ΄ Υ. 3230. 

Οουτοχί: Ἐαϊίς. ἵπ Οομΐθοῖῖ, 

γ. 24ο. ἘοΓί, ἔτι ὁπαίροντα, 8εὰ ο. ΧΧΧ. 21. 

δι 

οἵΊο. 
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[ α΄ 

Κολλήτης δ) ἀπέλεθρος, ἔχων περιµήκξα µορφή», 
, 3. ... ον.ε 

δυςµαχος, ἐννεάπηχυς, ὁμοίϊος «λκυονΏν, 

Ῥακχείης κατὰ µέσσον ἐμαίνετο δηϊοτῆτος" 

Ῥασσαρίδων δὲ φάλαγγα, μετὰ κλόνον, ᾖθελεν ἕλκειν 
3 ΔΝ - , εἰς εὐνῆν ἄνάεῦνον ἀναγκαίων ὑμεναίων. 

καὺ κεγεῇ] πολέμιξεν ἐπ᾽ ἐλπίδε τηλίκος ἀνήρ, 

οἷος ἔην Ὀρασὺς τῶτος, ἀνέμβατον αἰθέρα βαΐνων, 
ες Δ 3 [ή / / 3 / ἄγνὸν ἄνυμφευτου ποθέων λέχος ᾿Γοχεαίρης, 

οἷος έην», φιλέων καθαρῆς ὑμέναιον ᾿4θήνης, 
σ 1 ” 

ὑψινεφῆς ἐς Ὄλυμπον ἀκοντίζων, ᾿Επιάλτης. 

ἸΚολλήτης πέλε τοῖος, ὑπέρτερος, αἰθέρι γείτων, 

γηγενέος προγόγοιο Δεημάχον αἷμα κοµίζων, 
3 ρω ’ / .ω 

7νδοῦ πρωτογόνοιο" καὶ ἄρκιος ἔπλετο μορφῇ, 

δῆσαι Φοῦρον ρηα, μεθ υἱέας ᾿Ιφιμεδδίης" 
... , . 4 / ας ο" / 
αλλὰ τοσον περ ἑόντα γυνὴ ατάνεν ὀξέι πέτρῳ, 

Ῥακχιάδος, «Χαρόπεια, κυβερνήτειρα χορείης. 
/ Ε) , 59 3 5 2 ά Ξ 

Καί τις ἀριστεύουσαν ἰδὼν ὄψαυχενα κουρην, 

«)αῦμα χόλῳ κεράσας, τρομερὴν ἐφθέγξατο φωνήν" 
5 ” .. , ΄ 

«4ρες, ΐρες, λίπε τόξα καὶ ἀσπίδα καὺ σέο λόγχη», 
3 7 ; 

ρες, ἐσυλήθης, λίπε Καύκασον ἀνδροφόνους γὰρ 
, 3 { υ] 

ἄλλοίας «4ιόνυσος ᾽4μαζόνας εἰς μόθον ἕλκει" 
- ; ’ αν ς ’ ) 

ὁπλοφόρους δονέουσιν ἀνάσπιδες ' ὑμετέρου γὰρ 

οὔκ ἀπὸ Θερμώδοντος ἑὰς ἐκόμισσε γυναῖκας. 
.-. 3, [ά στ; 

ξεῖνον ἴδον καὶ ἄπιστον ἐγὼ τύπον οὗ σάκος ὤμοις, 

οὔ δόρυ Φοῦρον ἔχουσιν Ζ4μαζονίδες «4ιονύσου" 

ν. 244, Βασσαρίδων τε φάλ. ε11ῖ, 
γ. 240. πτολέμιζεν εἁττι. 

γ. 255. ἔπτετο µορφῇ εαΙῖ, επιαιά. Έα, πι Οοπίοοίε, οἱ Τ]ιο- 

ἄοιπαππα5, 

ν. 254. ὑφιμεδείης θὰ. Ῥτ. επιεπά. Εα]ῑς, 
ν. 260. λόγφην οᾱ. Ῥε. οιπθιιᾶν Γαῑῑς, 

ν. 3601, ἕλκειν εὰ. ϱτ. αΏ εοὰ. επιοπά. 



4ΙΟΝΥΣΙΑΚΙΟΝ 4ΣΤ. ΧΧΧΡΊ. 900 

το , 3 ’ 3 , Σὴ 

οὐ τύσον εὐυθωρηκες ἄριστεύουσι γυναῖκες 

ἸΚαυκασίδες ἨῬάκχαυ δὲ φιλοπτόρθων ἀπὸ χειρῶν 

φυλλάδας αἰχμάζουσι, καὶ οὗ χατέουσι σιδήρου. 
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ὦ µου «4{ηριάδαο µεμηνότος, ὅττυ γυναῖῦκες 

χαλκείους ὀνύχεσσι διασχίζουσυ χιτῶνας. 

Ἔννεπε, Φαμβήσας πραναὸν βέλος, οἷον ἔχουσα, 

τηλίκον ὑψικάρηνον ἀπέκτανεν ἄνέρα Βάκχη. 

4ηριάδης ὃδ᾽ ἀκίχητος ἐπέδραμὲ Θυιάσι Βάκχαις, 

'παὺ Χαρόπην ἐδίωκε λιθοσσόον" Ἡ δὲ φυγοῦσα, 

µάρνατο Φαρσήεσσα, παρισταµένη 4ιονύσῳ, 

Φύρσον ἀκοντίξουσα φιλάνθεμον Ἐνυάδι χάρµῃ. 

«ηριάδης δ᾽ ᾿Ορίθαλλον ἄπηλοίησε σιδήρῳ, 

Κουρητῶν ὀμόφυλον, ᾿4βαντίδος ἀστὸν ἀρούρήςο 

καὺ κοτέων ἑτάροιο δεδουπότος, ἀρχὸς "4βάντων 

Ἰσαρμίνων βασιλῆα κατεπρήνιξε 1Μελισσεύς, 

Ἀύλλαρον, ὀξυόεντι κατ αὐχένος ἄορι τύψας, 

-«4ωγασίδην, Ὁς μοῦνος, ἐπεὺ σοφὸς ἔσκε μαχητής, 

«4ηριάδη µεμέλητο δορυθρασέων πλέον ᾿Σνδῶν, 

καί µυν ἄναξ φίλεεν κατὰ ΙΠοῤῥέα" πολλάκι δ αὐτῇ 

ὌὈρσιβόῃ καὶ ἄνακτι μιῆς ἔψαυσε τραπέζης, 

ἁ)υγατέρων βασιλῆος ὁμέστιος' ἀμφοτέροις γὰρ 

ἐγχεῦ καὺ πραπίδεσσιν ὑπέρβαλε σύντροφον ἤβην. 

ν. 36086. ἀχμάζουσι θᾱ. Ῥγ. οπιεπᾶ. Έα]]ς, 
ν. 371. 84. ὅιτον ἔχουσα πιλίκον θἆ. Ῥτ. οιπθιᾶ. α Τα]. 
γ. 370. θνάσι εὐμῖ. 

γ. 278. Κουρήτην να]δο. πιαῖθ, 
γ. 39. Οι ΟγΙαχι ΧΧΝΙ. 218. ΕΒτοπρί Ε]ίας ἀῑσαίαγ, ν- 

ἀειόάαπα, αἴτάπα 1ο Ἠ]ο γοοίθ ,οραδίάεδ, {οτῖαβδο αὉ ἄγο, ἀῑοϊιβ 
511, απ Ίοο ποπιθη αἆ αΠαπι ρογιησαῖ, τι ἀἰδάπριας: «Ίωγασί-- 
δην 9”, ὃς μοῦνος οἱο, 

ν. 384. φιλέοι οἁίι. Βοιϊρεπάιι ραίο μετὰ Ἰῆοῤῥέα, ΠΠεγῃ. 
Υ. 255. Ὀρσοβόη οἑτι, αΏίς Ιοοῖν οομίχαάἰσθμήβρα5. 
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ἔνθα πολὺς προµάχῳ πρόμος ἤρισεν' ὑψιφανὴς δὲ 

ΤΠευκεσίῳ πολέμιζεν ἀερσιπόδης «ἀλιμήδης, 

καὺ Φλογίῳ κεκόρυστο Ἰήάρων, καὺ Θουρέί Ἰηλεύ. 

“Ὑσμίνης δὲ τάλαντα πατὴρ ἔκλινε Κρονίων 

παὺ βριαρῷ «4ιόνυσος ἐμάρνατο «4{ηριαδῇῦ, 

µίξας ἐγχεῖ Φύρσον" ἄποντοφόρῳ δὲ μαχητὴ 

πῇ μὲν ἄκοντίζοντι µετάτροπον εἴδος ἄμείβων, 

δύσατο παντοίης πολυδαίδαλα φάσματα μορφῇς 

πῇᾗ δὲ «Φυελλήεσσα κορύσσετο µαινοµένη φλόξ, 

ἀγκύλον αἲθύσσουσα σέλας βητάρμονι καπνῷ" 

ἄλλοτε κυµαίγων, ἀπατήλιον ἔφῥεεν ὕδωρ, 

ὑγρὸς, ὀἱστεύων διερὸν βέλος: ἀμφιέπων δὲ 

ἰσοφυὲς µίµηµα Λεοντείοιο προζώπου, 

ὄρθιον ἠέρταζε μετάρσιον ἄνθερεῶνα, 

τρηχαλέον βρύχημα χέων πυκινότριχι λαιμῷ 

καὺ κέλαδον βοονταῖον ἐρισμαράγοιο τοκῇος" 

καὶ σκιερῆς φορέων πολυδαίδαλον εἴδος ὀπωπῇῆς, 

γ. 358. προµάχων πρόµος θά. 548 Ἱπερίο. 

ν. 280. πτολέωιζεν οὐιτε. 

Υ. 290. Ῥτο βιδρθοεῖο ποπήπο Ἀηλεύς, τεροπεπάιπα ({οχίαδεε 
«{ηνεύς. 

ν. 204. πῆ μὲν οὐ, ὣαᾶ Π]αά πῇ μὲν ραται εδ αρίαπι, δἳ 
τοεῖθ γΥ. 56. παντοίης --- µορφής 5οᾳ ασ: τί ομίπι πῇ δέ γ. 206. 

4ᾳ Ῥοου]ίατί Ἰταπδίοτιπαϊίοια αἀῑοίίαν, ἀἴα Ἠΐο αοαιθ οετἰᾶ 4μαθ- 

ἆαπι εἰ αΏ αφ ἀῑστϊπεῖα {οτιια ἀρδον]ρί ἀερεβραι. Οοπίίοθγεπι πάν- 

Όρος πολυδαίδαλα φ. µορφῆς, ἱ πΟΠΙΘΜ Ώου α ΝΟΜΟ {πτεααθι- 

τατεῖμτ. «ΠΤόρδαλις θοφπϊταχ ν. 515. 5ᾳ. 

ν. 200. πῆ δέ ταχςδι8 οὐ 11, 

ν. 3208. ἄλλο τε εἁ({ι. 

ν. 502. πυμνύτριχι εἀΙτι. 

ν. 5ο4. ΑΠαιαπάο {π απθµίθια νου! εἶδος οπώρηε. ααοᾷ {οἵ- 

ἴά5566 γθγμη. . 
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ἀλλοφανὴς μορφοῦτο, παὺ εὔκελος ἔρνεν γαίης, 

αὐτοτελὴς ἄκίχητος ἄνέδραμεν, αἰθέρα τύπτων, 

ὡς πίτυς, ὡς πλατάνιστος' ἄμειβομένου δὲ καρήνου 

μιμηλοῖς πετάλοισι νόθην δενδρώσατο χαίΐτην, 

αστέρα Θαμνὸν ἔχων περιµήκετον’ ἀκρέμονας δὲ 

χεῖρας ἕὰς ποίησε, καὶ ἐφλοίωσε χιτῶνας, ' 

καὶ πόδας ἐθῥίξωσεν: ἀνακρούων δὲ κεραίας, 

µαρναµένου βῥασιλῆος ἐπεψιθύριζε προρώπῳ' 

καὶ στικτοῖς µελέεσσι τύπον μιμηλὸν ὑφαίνων, 

πόρδαλις ὑψιπότητος ἀνέδραμεν ἄλματι ταρσῶν, 

καὺ λοφιῆς ἐπέβαινεν ἄερσιλόφων ἐλεφάντων, 

κοῦφα βιβάς' ἐλέφας δὲ παρῄορος, ἅρμα τινάσσω», 

εἲς πέδον ἠκόντιζε Θεημάχον ἡνιογῆα, 

σείων φαιδρὰ λέπαδνα, καὶ ὀγκύλα κύκλα χαλινῶν.. 

οὐδὲ πεσὼν, ἀμέλησε πέλωρ πρόμος' ἀλλὰ .{υαίῳ 

µάρνατο µορφωθέντι, καὺ οὕτασε πόρδαλιν αἰχμῇ. 

ἀλλὰ πάλιν µετάμειψε Φεὸὺς δέµας" ὑψιφανῆς γάρ, 

Πέρα Φερμαίνων, ἐλελίζετο πυρσὺς ἀλήτης, 

αἰθύσσων ἀνέμοις φλογόεν βέλος" ἀμφὺ δὲ μαζοὺς 

στήθεα λαχνήεντα διέτρεχε «{ἠριαδῆος 

κύκλοθεν" ὑψιπόρου δὲ δεδεγµένος ἄλματα καπνοῦ, 

ἀργενναῖς λαγόνεσσιν “ἄραψ ἐμελαίνετο Φώρηξ, 

ν. 205. ἴκελος οὔτε, 

Υ. 211. ἀνακρούων δὲ κεραίαιςε μι. θἶπς 88Η; 8εὰ Γογίαδθα 
Ῥταθκι]θδοί: ἐνιπρούώων --- κεραίαις, Ὠοετῖαάί οοτπιιᾶ δα, 1ηῖου 

σας Βαοε]μις {γομάίρις αρἰταίί9 φἰγορί, 

γ. 516. παρῄήορος νι]δο, πθρ]εοία ἀἱβάποίίοπε αμία ἐλέφας, οἱ 

Ῥαπμοίο 1ηα]ο ροδί ἐλεφάντων Ροβίϊο. 

ν. 52ο, αἰχμή αἑίτι. 
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βαλλόμενος σπινθΊρι" πυριβλήτου δὲ φυρῆος 

ἡμιδαὴς ζείοντι λόφῳ Θερμαίνετο πήληξ. 

ιό ςό . 1 ὰε 

ἓκ βλοσυροῦ δὲ λέοντος ἐφαίνετο κάπρος ἀλήτης, 

εὐρύνων μέγα χάσμα δασύτριχος ἀνθερεῶνος 

καὺ λοφιὴν πελάσας ἐπὶ γαστέρι «4{ηριαδῇος, 

ὀρθὸς ὀπισθιδίοιο ποδὸς στηρίζετο παλμῷ, 
΄ 4 οω 

)ηγαλέοις ὀνυχεσσι μέσον κεγεῶνα γαράσσων. 
/ 

4ηριάδης δ᾽ ὑπέροπλος ἐμάρνατο φάσµατι κωφῷ, 

ἐλπίδυ µαψιδίη πεφορηµένος' ἠθελε ὃ᾽ αἰξὺ 

ἀψαύστοις ἀκίχητον ἑλεῖν εἴδωλον ἀγοστοῖς: 
3 Γ φ , εἰ ; ο , 

ἀντιτύπου δὲ Λέοντος ἑὺν δόρυ πᾗξε µετωπῳ, 

μῦθον ἀπειλητῆθα χέων πολυειδέὶ Βάκχῳ" 

Τί πτώσσεις, «4ιόνυσε; τί σου δόλος ἀντὶ κυδοιμοῦ ; 

4ηριάδην τροµέων, πολυδαίδαλον εἴδος ἀμείβεις ' 
΄ 3 ’ ’ ΄ 

πόρδαλις οὐ κλογέει µε φυγοπτολέμου «4ιονύσου" 

ἄρκτον ὀϊστεύω, καὶ δένδρεον ἄορι τέµμνω" 

γ. 227. ἀλλόμενος σπινΏ. να]σο τηαῖθ. 

γ. 528. ξείοντι θὰ. Ῥτ, επιεπά, ἵπ εᾱ. αἲτ. Ἱμαςυπαπι Ῥοδί Ἠμπο 
ν. εἆά. ποπ αβποδοιηῖς οθγίαπι Ιάπιθι οδῖ, ἆθθβδε Ἠίο «ιᾶεάαπ. 

Απίθ(αατη οπῖπι ἀῑοί ροῖεταῖ, αιῖᾷ οκ Ίεοπε {αοῖαπαι, ἀἰσειάιπα 

εταῖ, Παπιπιαπα, 4ο ααα {πᾷς ἃ γ. 221. ΕΡεταῖ, ΤΗΙ5Η5 ἴη 1εοπεπα 

τηπϊαϊαπα 655660. Ύδιδας ἆε Ίεομθ 8αρτα γ. 2099 --- 05. που γίάειι-- 

ταν ἱταπδρομί Ῥο58θ. {βίας Βαεο]μις Ρἱ5 ἵπ Ίεοπθια πιμῖαῖας εδι 5 

στά, Οοπιτεη. 

γ. 226. ἂψ αὐτοῖς θά. 5ἴπθ 885; ἀφψαύστοις --- ἆγ, αοἲγθ, 
Ῥχασμία, απαθ {αμβοτα πθαιαθιηῖ, αϊ αΏΡί ἄδρυπτος εἴο, 

ν. 208. μῦῦθ. ἀπ. λέων πολ. 6. Ῥτ. οπιεπά. Ἐα]κ, οἳ (αμ, 

ν, 542. ἄρμτον 5αργα που υἰάης. Ἐονίαδεο εἶας πιθηίίο διι- 

ρτα εχοἰά{ἰ, αἱ 11ο ροδῖ ν. 225. ο Παπιπα ργιδ δι αγδυα, ἀοίπάᾳ 
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ψευδοµένου δὲ Λέοντος ἐγὼ κενεῶνα χαράξω, 
3 λ ἃ οω τὴ / 3 Ν ’ 

ἀλλὰ σοφοὺς Βραχμῆνας ἄτευχέας εἲς σὲ κορύσσω" 

γυμνοὺ γὰρ γεγάασι" Φεοκλήτοις ὃ᾽ ἐπαοιδαῖς 
ιά ϕ ιά ς λε. ”, [4 

πολλάκις Περόφοιτον, ὁμοίῖον ἄζυγι ταύρῳ, 
3 { ’ 3 , ν / ὃ 

οὐρανόθεν κατάγοντες, ἐφαρμάξαντο Σελήνην 

πολλάκι ὃδ᾽ ἱππεύοντος ἐπειγομένων ἐπὺ δίφρων; 

ἄσταθέος «Φαέθοντος ἄνεστήσαντο πορείην. 
”/’ ’ ς [ή 4 , 3 

Έννεπε, παπταίνων ἕτερότροπα φάσματα Ῥάκχου 

καὺ νόον εἴχεν ἄπιστον' ἀκηλήτῳ δὲ μενοινῇ 

τέχνην φαρμακύεσσαν ἐπιῤῥάψας, «4ιόνυσον 
{λ 4 μ ς , / ἔλπετο νικήσειν, 4ιὸς υἶέα, μύστιδι τέχνη. 

ἔνθα Φορὼν ἀκίχητος, ἀνέδραμεν ὑψόθι δίφρων», 

καὺ Φεὸὺς ἀφραίνοντα Δεημάχον ἄνδρα δοκεύων, 
3/ 3 , 3 , .. σω ἄμπελον ἐβλάστησεν, ἀρηγόνα δηϊοτῆτος. 

καί τις ἐὐσταφύλοιο Φεήλατος οἴνάδος ὅρπηξ, 
ς ’ λ Δ 3 3 Ε. 3 4 

ἑρπύζων κατὰ βαιὸν ἓς ἀργυρόκυκλον ἀπήνην, 

«4ηριάδην ἔσφιγξεν ἄπειλητῆρυ κορύµβῳ, 

ἀμφιπεριπλέγδην πεπεδηµένον' ἄρτιθαλὴ δὲ 

σύμφυτον αἲθύσσων ἐπὲ βότρυϊῦ βότρυν ἀλήτην, 
/ ο» Ε) - ’ 

µαινοµένου βασιλ]ος ἐπισκιόώντα προώπῳ, 

ἄν Ίθοπεπι παμϊαραίαγ. Απ 1ρ8ῖ ἄρκτον πιπϊαβίπιας {π κάπρον; 
ζ16ΙΙ γ, 52ο. υάίπιαςὃ 

γ. 547. ἐφαρπάξαντο δοηρεπάμπα Ἱαβδθγαί Έα]ῖς, τπαδίέ ΤβΠΙΘΙι 
απιφιιᾶ Ἰθοίίο ἐφαρμάξαντο ἵπ αἰχα(αο εα]ι. {ε]οί {οτίαπα. 

ν. δι. ακιχήτῳ δὲ µεν. εἁϊτ. οομῖχα πιθίταη. Αα ἀκη-: 
λήτῳ, νε] ἀκινήτῳ, αιῖ ἀνικήτῳ ἀθάῑ. ᾽άκηλήτῳ εἴῖαπι Ἠ]ιοίο- 
ΤΙΑΗΗ1Φ. 

γ. 502, ἐπιγράψας 4ιονύσου οὔι. δἵπθ 8θη5α. , ΟΓ. ν. 544. 5ᾳᾳ. 

γ. 554. ὑψόθι διφρῶν εᾱ. ϱὴ. αοοθηϊαπα θπιοιᾷ. Ἐαῖῖς. 

Υ. 202. Θἱ ἁαῑ, προεώπῳ χοοῖο 5ᾳ ἸἨάλμεί, «ἀοβίάρτον ἐπισκιρ- 
τώντα. 
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, ή ή 

σείετο, µιτρωσας ὅλον ἀνέρα. «ηριάδην δὲ 

αὐτοφυὴς ἐμέθυσσεν ἕλιξ εὐώδεί καρπῷ ' 

γυιοπέδην ὃ᾽ ἀσίδηρον ἐπέπλεκε δίζυγι ταρσῷ, 
Δ ; ασ) ς ’ 3 ΄ 

καὶ πόδας ἐθῥίζωσεν ὁμοξυγέων ἐλεφάντων, 
λος / ”. .] 3 ιά ς ΄ [ή 

ἀθῥαγέος πισσοῖο" καὶ οὗ τόσον ὑλκάδα πόντου 

ϐηκτὰ περιπλεκέων ἐχενηίδος ἄκρα γἐνείων 
οω / " 

δεσμῷ καρχαρόδοντι διεστήριξε Φαλάσση: 

τοῖον ἔην µίµηµα. µάτην ὃ᾽ ἐλέφαντας ἐπείγων, 

ἡνιόχος βαρύδουπος ἑὴν ἐλέλιζεν ἱμάσθλην, 

πέντροις ὀξυτέροισιν ἀπειθέα νῶτα χαράσσων. 
Ἡ , 3 πμ 4 3 ; 1; Ε ῃ καὺ τόσον ᾿Ιγδὸν ἄνακτα, τὺν οὗ κτάνεν ἄσπετος αἰχμή, 

9 4 , «/ 4 3 / λ 
ἄμπελόεις νίκησεν ἕλιξ πρὀµος᾽ ἀμφιέπων δὲ 

; ! ου ἡμερίδων ὅρπηκι κατάσχετον ἀνθερεῶνα, 

πγίγετο «{πριάδης, σκολιῷ τεθλιμμένος ὀλκῷ. 

καὶ µογέων ἀτίνακτος ἑλίσσετο µαινάδι φωνῇ, 

λεπτὸν ἔχων ὀλόλυγμα Θεουδέος ἀνθερεῶνος, 
; Ε) ; ε , , , γεύμασιν ἀφδόγγοις ἱκετήσια δάκρυα λείῤων: 

καὶ παλάµην ὠρεξεν ἀναυδέα, µάρτυρι σιγ)) 

µόχθον ὅλον βούων" τὸ δὲ δώκρυον ἔπλετο φωνή. 

ν. 5607. 6ομἡνῖ, απ ππο 5απῖ, αβεο]αᾶ, ἀῤῥαγέος πισσοῖο, 

υὶκ φας αρίθ ου1η απϊεοθάεμῖο φοηϊθηίία οοειηῖ. Θεά απιβίρο, 

υγ. ΥΘΙΣΗΙΩ πα οὐ ΠοπΙπθΘ, Ἠο5δ Ρομά νος τοβεπίε, οχεῖ- 

ἀῑβςο Μἰαΐπαπι, απ Ῥχοραρί]πι ἰοπίοπι ἴαα αιίά: καὶ πόδας ἐῤ-- 
ῥέζωσαν ὁ. ἐλεφάντων ἀκρέμόνες κισσοῖο. 

ν. ὅ7ι. Ἐοχτί. βαρύδουπον --- ἑμάσθλην. 

γ. 577. ἑλίσσετο θἀῖῖτ. νοϊνεδαίιτν 1ωαβι. 

γ. Ό70. ἐκετήσια Λείβων ϱᾱ. μτ. νουεπι {αρίάναπι τεγοεαγ{ξ 
Ἐα]ς. 

ν. ὅδι, δάκρυον ἔπλετο µορφῇ οὐττ. οἵ, ΧΥΙΠΙ. ὅ6ο. 844. 
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4ΙΟΝΥΣΙΑάΚΗΣΝ 451. ΧΧΧΤ1. 909 

ς ’ 

Καὶ σκεδάσας «4{ιόνυσος ἑὴν πολύδεσµον ὀπώρην, 
γυιοπέδην εὔβοτρυν ἄνέσπασε «4ηριαδῆος " 

καὺ στέφος ἡμερίδων, ἑλικώδεα κισσὸν, ἐάσας, 
οφ , ’ σω 3 ’ 

δέσµιον αὐχένα λῶσεν ὁμοπλεκέων ἐλεφάντων. 

Οὔὐ δὲ φυγὼν δρυόεντα τανυπτόρθοιο κορύµβου 

δεσμὸν ἀπειλητῆρα, καὶ αὐτοέλικτον ἀνάγκην, 

4ἠριάδης ἄπέειπεν ἐθήμονα κόμπο» ἀπειλῆς" 

ἀλλὰ πάλιν πρόµος ἔσκε Φεημόχος. εἶχε δὲ βουλὴν 

διγθαδίην, 3) Ῥάκχον ἑλεῖν, ἢ ὃμᾶῶα τελέσσαι. 

ἀμφοτέρους ὃ᾽ ἀνέκοψε μάχης ἀμφιδρόμος ὀρφνή: 

καὶ μύθος ἣν μετὰ νύχτα, καὶ ὑπναλέων ἀπὸ Λέκτρων 

ἐγρομένους Δώρήξεν ἀμοιβαίη πάλιν Ηώς" 

οὐδὲ µόθων τέλος ἠεν ἐπειγομένῳ «4ιονύσῳ" 

ἀλλὰ τόσων μετὰ κύκλα κυλινδοµένων ἐνιαυτὼῶν 

ῥυῦμὸν ᾿Ενυαλίοιο µάτην ἐπεβόμβεε σάλπιγξ. 

δη δ᾽ ἐγρεμόθων ἐτέων πολυκαμπέν νύσσῃ 

Ῥαμχιὰς ὀψιτέλεστος ἐμαίνετο μᾶλλον Ενυώ. 

οὗ μὲν, ἄπειθήσαντες, ἀρειμανέος «4ιονύσου 

κάλλιυπον ἀμνήστοισι μεμηλότα μὺθον ἀήταις 

4ικταῖου Ῥαδαμᾶνες ὁμόφρονες' ἀλλὰ «4υαίῳ 

γ. 584, ἑάσσας οστ, 
”- 

γ. 503. ἢ μετὰ νύκτα θᾱ. Ῥγ. διπθιᾶα!, {π θὰ, 5. 

ν. 500. ἀφειδήσαντες εα{Πῖ. 

γ. 400. µεμυκότα μῦθον 'οά1τ. θἳ ροϊαῖῖ Ἠου {ογῖαθεο «οί {π- 

Ἰχαηδι να τί {εο ΧΧΧΙΗΥ. 10. ΧΧΧΥΙ. 171. Ῥ]αοιϊ ἴαπιεια 

οομΙθοίυτα Ἐακεπριχςδί, 

ν. 4οι. ἀλλὰ «4υαίου θά, οἳ. ἀιδ. 4ρι. Τάδδιπα ἄθᾶοταῖ 
Ῥαεσμας ΧΧΙ. 5ο. 544. τιρὰ πια]ε οχουδυιι Ῥαδάμανεο, (Οαείθ- 

χαπι 4ε Ἠ]ιαάαπιαπίρας νἷά, Οοιιεῖ. 
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ο) Ε] ιά ιά η 1 Δ ιά 

γῆας ἐτεχνήσαντο µαχήμονας" ἀμφὶ δὲ λόχμας 

ποίπνυον ἄλλοθεν ἄλλος" Ὁ μὲν τορνγώσατο γόμφους" 
ςλ Δ , / λ ιά 3, να 
ὃς δὲ µέσην πεπὀγητο περὶ τροπιν' ἴκρια ὃ᾽ ἄλλος, 
3 Ν Ἡ / - / ς , 
ὂρ9ὰ περὶ σταµίνεσσιν ἀμοιβαίησιν υφαίνων, 

ὀλκάδι τοῖχον ἔτευχεν' ἐπηγκενίδας τε συνάπτων 

μηκεδανὰς κατέπηξε' βαθυνομένῃ δὲ µεσόδμη 
ο / ς 1 1/ 3 [4 , 

μεσσοφανῆ μέσον ἱστὸν “ραψ ὠρθώσατο τέκτων, 

λαίφεν πέπταµένῳ πεφυλαγμένον" αὐτὰρ ἐπ᾽ ἄκρῳ 

δουρατέην ἐπίκυρτον ἐτοργώσαντο κεραίην 

ἴδμονες εὐπαλάμοιο καὶ ᾿Πφαίστου καὶ ᾽4θήνης. 
οἱ εν ἀ 3 ’ Λ ’ 

ὤὸς οἳ μὲν µογέοντες ἀμιμήτῳ τινὺ τέχνη 

Ῥόκγω γῆας ἔτευγον. ἐπασγαλόων δὲ κυδοιμῷ δι" : 
; / εωω 3 ; ς ΄ 

µαντοσυνης «4ιόνυσος ἕῆς ἔμνησατο Τείης, 
«/ ’ ’ , ς ΄ ιά 

ὕττυ τέλος πολέμοιο φανήσεται, ὁππότε Βάκχου 
9 / -” ιά 

εἰναλίην ᾿Γνδοῖσιν ἄναστήσωσιν Ἔνυω. 
3” ς 

λαὶ «{ύκος ἀκροτάτοιο δι οἴδματος ἡγεμονεύων, 

νεύµασιν ἄτρέπτοισιν ὑποδρήσσων «4ιονύσου, 

ἄβροχον ἡπνιόχευεν ὁδοιπόρον ἅρμα «Ῥαλάσσης, 

ᾗ ) Ραδαμᾶ αλιπλανέ γάσται ᾖχι σοφοὺ “Ῥαδαμᾶνες , ὀλιπλανέες µετα ν 

. 

ν. 4οδ. περισταμινᾖσιν οὐΙῖ. ο[. Χ].. 452. 8ᾳᾳ. Τιουπ8 ἀποίας 
εκ Ο4γ56. έ. 24δ. 5ᾳᾳ. 

ν. 4ο7. βαθυνοµένην τε µεοόδµην οὐ]. ΎὙ. 564. {οχίαδθθ 1ε- 
ξθιιά, µέγαν ἑστόν, 

γ. 4ο0. ἐπ ἄκρων εάἡτ. ἸἈΝθοεββασίαπι ἐπ) ἄκρῳ 8ο. ἑστῷ. 

γ. 419. πτολέμοιο εα1ῖε. 

ν. 417. καὶ Λύκος ἆ. ὃ. ο. ἠνιοχεύων οἁλι. αἱ οἳἵ ΤΡ. ἵαρωπε 
ἀθάιι. Ίμγουι ποδίταῖα, παπα ο Το]ο]ημίρις, νίάε ΧΙΝ. 5ο. 

ΧΧΙΠΙ. 1ὸθ. εἴο, Ῥταείετεα Ῥτορίετ 8εαΠ. ἠγιόχευεν ν. 419. τερο- 

πεπάυτα εταῖ ἠγεμονεύων, ταῖ εδὶι ΧΧΧΙΧ. 12. 

ν. 4λο, ᾗχι 6ᾱ, Ῥ. 



4ΙΟΝΥΣΙά4ΚΗΟΝ 4Σ7. ΧΧΧ. 241 

ν]ας ἐτεχνήσαντο Φαλασσοφόνῳ «4ιονύσῳ. 

καὺ τότε τετραπόροιο χρόνου στοοφάλιγγα κυλίνδων, 

ἱππεύων ἔτος ἕκτον, ἑλίσσετο καμπύλος «4ἰων --- 

κ ο ο "3 ιο ξ 

εἰς ἀγορὴν ἐκάλεσσε μµελαθῥίνων γένος ᾿Ινδῶν 

4395 «ηριάδης σκηπτοῦχος" ἐπειγομένῳ δὲ πεδίλῳ 

λαὺν ἀολλίζων, ἕτερόθροος Πΐε κήρυξ. 

αὐτίκα ὃ᾽ ἠγερέθοντο πολυσπερέων στίχες ᾿Γνδῶν, 

ἑζόμενοι στοιχηδὸν ἀμοιβαίων ἐπὶ βάθρων 

λαοῖς ὃ᾽ ἄγρομένοισιν ἄναξ ἀγορήσατο Μοῤῥεύς” 

45ο Ἴστε, φίλοι, τάχα πάντες, ἅπερ κάµον ὑψόθι πύργων, 

εἰσόκε γαῖα Κίλισσα καὶ “4σσυρίων γένος ἀνδρῶν 

αὐχένα δοῦλον ἔκαμψεν ὑπὸ ἕυγὰ 4ηριαδῆος" 

ἴστε καὶ, ὅσσα τέλεσσα, καταιχμάζων «4ιονύσου, 

μαρνάµενος Σατύροισι, καὶ ἀμητῆρι σιδήρῳ 

455 τέµνων ἐχδρὰ κάρηνα βοοκραίροιο γενέθλης, 

ὑππότε Βασσαρίδων πεπεδηµένον ἐσμὸν ἐρύσσας, 

ὥπασα «4ηριάδη, πολέμου γέρας, ὧν ὑπὸ λύθρῳ 

ἄστεος εὐλάϊγγες ἐφοινίχῶησαν ἄγυιαὺ 

Ἀτεινομένων ἕτεραι δὲ µετάρσιον ἄμφὶ χορείην 

γ. 421, Θιβροοῖαπι Θαλασσοφόνῳς ΔΠ Φαλασσονόμῳ 2 

ν. 494, Ἐ1βὶ [αοϊ]ο δοπ]ή Ῥοββοῖ: εἰς ἀγορὴν ὃ᾽ ἐκάλ. ἰαππθή 

οοππποά ας πποκαθ πον οσίίαχ, ταϊ 1ΠΘΥΙΙΟ ἆθ Ἱάσιπα οορβίἱοθ. Ἠἱά. 
Οοππιεπῖ. Εις δ᾽ ἀγορὴν Ἠλοάοπιμηταδ. 

Γ.Ν. 426, ΤΠΙΟ ἑτερόθροον, Ἠἶπα, λαόν, Ῥαϊο, ἀεβεραί. 

γ. 45ο, ὑψόθι πύργε ν Ίοτι. αἆ ἀἰκισαθνάαπα Ῥε]]απι ἴογγθςίτο, 

α Ῥε]]ο”χιαγαΗ, ὑψόθι νηῶν ν. 447.;: αᾳιαμᾶο Ί6πιθἨ {π ΠΠΕΠ- 
ἴθια γεηίί ὑψόθι Ταύρου, ο ΧΧΧΙΝ. 169. 

ν. 45]. πτολέμου ες{ε. 

Υ. 450. 9ἱ Ν. µετάρσιον ἀμφὶ Χορείην, ταϊ αΗβί χορεύειν ἆθ 

πιοχίοπάαπη γοχαρίπο Ἠαβρεῖί, ἀπιεΙ]1βί νο]ιωτ ἆθ πιαλείρας, σιαθ 

7οὔ, 11, 9) 
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ἄγχονίῳ Ὁλίβοντο περίπλοκον αὐχένα δεσμῷ 

ἄλλαι δ᾽ ὑδατύεντος ἐπειρήθησαν ὀλέθρου, 

κρυπτόµεναι κευθμῶνι πεδοσκαφέος κενεῶνος. 
3 Λ ΄ / 3 ’ ο 5 Π ἀλλὰ πάλιν ναέτησιν ἀρείονα μῆτιν ὑυφαίνω" 
3 .".. .Η" . ε/! ΄ 1 , εἰοαίω ᾿Ῥαδαμᾶνας, ὅτι δρυτόµμῳ τινὺ τέχν] 

νῆας ἐτεχνήσαντο φυγοπτολέμῳ Δ4ιονύσῳ"' 
3) 3 ΄ δό ΄ ο. 3 λ / ) ἔμπης οὔ τροµέω δόρυ ναυμάχον’ ἓν πολέμοις γὰρ 

ἄνδρα φερεσσακέων κεκορυθμένον ὑψόθι νηῶν 

οὐτιδανοῖς πετάλοισι πότε κτείνουσι γυγαῖκες; 

ἢ πότε λυσσώων ὀρεσίδρομος ὑψίκερως Πὰν 

Φηγαλέοις ὀνύχεσσι διατµήξευ δέµας ᾿Ινδῶν; 

οὐ δύναται, βαρύδουπον ὕδωρ «Σειληνὸς ἀράσσων 
3 λ ’ ας 9 ; , ον λ ; 
ἁπτολέμῳ γάρθηκι, µαχήμονα ν]α καλύψαι, 

εἷς χορὸν αἱματόεντα Φορὼν λυσσωδεῖ ταρσῷ, 
δω 3 [ή ή Ε] 3 ἈἊ Ἅ ΄ 

κῶμον ἄνακρούων «ΦΔανατηφόρον ' οὐ ὃ᾽ ἐνὶ πόντῳ 

ταυρείοις κεράεσσι πεπαρµένον ἄνδρα δαµάζευ 

ἄγχιφανῆ , µεσάτοιο διχαζοµένου κενεῶνος 
α Δ ἀπ ή 3 ’ ἀα ΄ ἀλλὰ τυπεὶς προκάρηνος, ἄτυμβεύτῳ τινὶ µοίρη, 

κείσεταυ ἐν ῥοθίοισιν" ὀλισθήσουσι δὲ Βάκχαυ 

΄ 

Ῥοπάθπῖος ϱ Ἰαφμεί αΠαιαπιάία {ογαπεραπίασ: Ργαρροδίίοπεπι 

εετῖο ἀμφί ππα]θ πθαχραν. Θεά οοιηρᾶταίο Ίος ΧΧΧΓΥ. 228. 
διδρίοθεῖ µετάρσιοι ἀμφὶ θυράων ---. 

ν. 444. εἰσαίω θἆ. ϱτ. οπιεμᾶ. Ἐαῖ]ς. 

γ. 448. κτείνουσι σιδήρῳ εἁἴπ. Νοδίγαπα ἀθαιῖ Έα]. ἵπ Οοπθοῖῖ. 
αὲ δεηδις Παρίιαραι. Ἐἰετί ἵαπιειμ Ῥοϊαῖξε, αῖ ΥεΓδΙδ ας αἳ α]- 

ἴογ, γοςθ σιδγρῳ ἵπ Ώπθ Ῥοβίΐα, οπιτογεπίασς, Εμ Ῥήποτιπι 

Ύειδιαπι τογπιμαΠοπίραθ α Ἠρταχίο οοηΓαβἱ8. 

ν. ἆθι. «Σι]ηνός εἀῑτ. οοπιπηαΐθ, ἨΟΠ Ῥοδῖ νάρθηκι ν. 5ᾳ. 5οἆ 

Ῥοβῖ ἄράσσων Ροβίϊο. , Φεᾷ αὶο οχδρεοῖατί Ρροϊμὶδθεϊ ἐρέσσων οἳ 
χαλέψαι. 
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ἴγχεσι μηκεδανοῖσι µιαιφόνον εἰς βυθὺν ἄλμης, 

τυπτόµεναι" καὺ γ]ας ἀϊστώσω «4ιονύσου, 

ναυμάχον εἰκοσίπηχυ δι ὁλκάδος ἔγχος ἑλίσσων, 

ἀλλὰ, φίλοι, µάρνασθε πἐποιθότες" ἄντιβίων δὲ 

µή τις ὑποπτήξειεν ὀπιπεύων στίχα νηῶν 

Ῥακχιάδων ᾿Ινδοὺ γὰρ ἐφήμονές εἶσι κυδοιμοῦ 

εἰναλίου, καὶ μᾶλλον ἀριστεύουσι Φαλάσση 

ἢ χθονὺ δηριόωντε. ἀἄνικήτῳ δὲ σιδήρῳ 

οὐ πολέας Σατύρους ληίσσοµαι' ἀλλὰ κοµάων, 

ἀντὺ διηκοσίων προµάχων ἕνα μοῦνον ἐρύσσω 

Φηλυμανἣ «4ιόνυσον, ὀπάονα «4ηριαδῆος. 

Ὅως εἰπὼν, παρέπεισεν ἄἀθελγέα «4{ηριαδῆα 

Ἰήοβῥεὺς αἰολόμητις" ἐπεφθέγξαντο δὲ Λὰοί, 

μὺθον ἐπαινήσαντες' ὁμογλώσσων ὃ᾽ ἀπὸ λαιμῶν 

οἴδμασι κινυμένοισιν ἰσόθροος ἔβρεμὲν ᾿Ἠχω. 

λῦσε δ) ἄναξ ἀγορήν' Βρομίῳ δ᾽ ἐστέλλετο κήρυξ, 

πόντιον ὑσμίνην ἐνέπων πειθήμονι Βάκχῳ. 

"ἄμφω ὃ᾽ εἲς ἓν ἰόντες, ἐρυκομένοιο κυδοιμοῦ, 

ἀμβολίην ποίησαν ἐπὺ τρία κύκλα Σελήνης, 

» 

γ. 4δο. ἐς βυθὸν ἅλμαις θᾱ. ϱτ. οπαοµἀ, Εαἰίς, 

γ. 46ο. ἀῑστώσω 4ιονύσῳ εάἡι, κακοφώνωε, θἱδὶ ἀαι. αἆ 8644. ᾿ 
τταμῖ Ροϊμ]δδεῖ, 

γ. 402. ὑποπτήσσειεν ἀϊτι. φο]επιπ εἶγοα Ἠ88 {ΟΥΠΙ88 ΘΙΓΟΓΘ. 

Υ. 468. μοῦνον ἀνύσσω δι, οπιοιά, Ομ. 

ν. 475. ὄμμασι κινυµ. οὐ, οἴμασι πια]ο 1επίαραι Ὑγακαί. αἆ 
Τταυμίπ. 6209. Τταβίοοχ. Ώε]εοι. Τ. 1. Ρ. 2260. Ἐιμάθιι οΓΓΟΓΘΙΩ 

γιάπας ΧΧ.ΙΥ, 17. 

ϱ2 
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εἰοόκε ταρχύσωσι δαϊκταμένων στίχα νεκρὼν' 

ἦν δέ τις εἰρήνη μινυώριος, -4ρεί γείτων, 

48ο φύλοπιν ὠδίνουσαν ἐφαπλώσασα γαλήνην. 

ν. 478. ταρχύσουσι εἁ{ἴε. 

ν. 479. ᾿4ἲδι γείτων εὐϊτ. πιει. Οι. 



ΝΟΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΠΟΛΙΤΟΥ 

Α Ὁ ο Νο ρα κο Ν 

ΑΖ. 



Εἴιχι τριηκθστὸν πέλεν ἕβδομον, εἵνεκα νίκης 

᾽αγδράσιν ἀθλοφόροις ἐπιτύμβιοί εἰσιν ἀγῶνες. 

΄ 



ΝΟΝΝΟΥΤ 

αι ο ΣΕ ΕΚ Υ 

«47. 

[ο] 
Β 3 

Φη οἳ μὲν φιλότητι μὲμηλότες ἔμφρονες ᾿1ηδού, 
’ αν 3 / 3 μ 

Ῥακχείην ἀἄνέμοισιν ἐπιτρέψαντες ἔνυω, 
1 3 ’ 3 ιά / 

Ομµασιν ἀκλαύτοισιν ἐταρχύσαντο ὥΦανοντας, 

οἷα βίου βροτέου γαιήϊα δεσμὰ φυγόντας, 

ιὰ] φυχῆς πεµποµένης, ὅθεν ἤλυθε, κυκλάδι σειρῇ 

νύσσαν ἐς ἀρχαίην' στρατιὴ ὃ᾽ ἀμπαύετο Βάκχου. 

Καὶ φιλίην «{ιόνυσος ἰδὼν πολέμοιο γαλήνην, 

πρώΐος ἡμιόνους καὶὺ ὅμήλυδας ἄνδρας ἐπείγων, 

ἀζαλέην ἐκέλευσεν ἄγειν ὀρεσίτροφον ὕλην, 

10Ο ὄφρα πυρὺ φλέξειεν ὀλωλότα φεκρὸν Ὀψέλτην. 

Τῶν μὲν ἔην προκέλευθος ἔσω πιτυώδεος ὕλης 

Φαῦνος, ἐρημονόμῳ µεμελημένος ἠθάδι λόχμη, 

μητρὸς ὀρεστιάδος δεδαηµένος ἔνδια Κίρκης. 

καὺ δρυτόµῳ στοιχηδὸν ἐτέμνετο δένδρα σιδήρῳ' 

15 πολλὴ μὲν πτελέη τανυήκεν τάµνετο χαλκῷ, 

«γ. 7. π πτολἸέμοιο Υα]ρο, 
ν. 8. τρώϊος ἡμιόνους ὁμήλ. θἆ, Ῥτ. Ῥτϊαδ οπιομάαγῖί ζαμί. 

πα αππσιθ Ἐαϊις, πααηςῖῖ Ίαπιοι Τρώΐος πι θὰ. αἲι, «ϱΟαθείετυπι Ἡθ 

ἡμιόνοισιν ὁμήλυδας ἄνδρας, αιοᾶ ρου 56 αρίῖι5, οομίίοθγ ΙΠᾶ- 

19, Ἡοπιετί εκοπιρ]πι ΤΠ. Φ’. 111. Υειαϊ, 
γ, 10. τάμνετο µου πἰμΙ] οᾖομά[ε. 
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πολλὴ ὃ) ὑψιπέτηλος ἐπέκτυπε κοπτοµένη δρῦς, 
/ / / 

καὶ πολλὴ τετάνυστο πίτυς, καὶ ἐκέκλιτο πεύκη 
ω ῤ / αὐχμηροῖς πετάλοισι" πολυσπερέων ὃδ᾽ ἀπὸ δένδρων 

ῃ 1 , 

τεμνοµένων κατὰ βαιὸν ἐγυμνώθησαν ἐρίπναι 
, ε η 90 καί τις ἁμαδρυάδων µετανάστιος ἔστιχε Νύμφη, 

, » ΕΜ) ’ μι .. , [ή πηγαίη ὃδ᾽ ἀκίχητος ἄἡδεὶν µίγνυτο κούρῃ. 

Καὶ πολὺς ἐρχομένοισιν ὀρίδρομος ἠϊεν ἀνήρ, 

οὔρξος οἴμον ἔχων ἑτερότροπον" ἦν δὲ νοῇσαυ 

ὑψιφανῆ προῤλῆτα κατήλυδα λοξὸν ὁδίτην - 

95 ποσσὶ πολυπλανέεσσιν' ἐὐπλέκτοιο δὲ σειρῆς 

πυκνὰ περισφίγξαντες ἄρηρότα δούρατα δεσμῷ, 
3 [ή 5 » ς Δ ες 3 ’ Δ 

οὐρήων ἐπέθηκαν ὑπὲρ ῥάχιν' ἐσσυμένων δὲ 
5 ιά λ ο) ΄ σα! ς [ή 

ἡμιόνων στοιχηδὺν ὀρίδρομος ἔκτυπεν ὁπλή, 

σπερχοµένων, καὶ νῶτα πολυψαµάθοιο πονίης 
/ ιά ρω - Ρα. ιά 

5ο συροµέγων κατόπισθε φυτῶν ἐβαρυνέτο φὀρτῳ. 
. «σε λ νω 3 / τ ςὶ λ ὡς Φε εαν 

καὶ Ὑσατυροι και Πᾶγες ἐποίπνυο», ὧν 0 µεν αυτὼν --- 

ο νο ος 
ὑλοτόμοις παλάμησιν ἁμοιβαίων ἀπὸ δένδρων --- 

ἃ εό Ἄ κ κ Χ Χ 

λ 3 ; 3 / 9 ω φιτροὺς ἄκαμάτοισιν ἑλαφρίξοντες ἀγοστοῖς, 
η ή 3 ’ 4 

ποσσὶ φιλοσκάρθμοισιν ἐπεκροτάλιζον ἐρίπνη. 

35 καὶ τὰ μὲν ὑλονόμοι χ9ονὺ κάτθεσαν, ἡχι τελέσσαν 

Ἠὔϊος ἓν δαπέδῳ σημήνατο τύμβον Ὀφέλτη. 

ν. 31. πηγαίη εἆ. Ρτ. ειπεπᾶ. Εα]ῖς, 

γ. 260. Ἐοεί, Ῥούμ5δ ἀρηρότι --- δεσμῷ. Ύ. 8ᾷ. ὄὐρήων νου, 
Παιααι {αι Ταβίπο, δα 

ν. 29. στοιχηδὸν ὀρεσίδροµμος εᾱ, Ῥτ. ποδίτατα γο]ωῖῖτ Εαΐῑς, 5εἆ 
{π θᾱ. αἲῑ. θχοιΙδιΙπ ο5ι ὀρείδρομος. 

ν. 51. ο Νϊάείαν απρπάατα 6956. «Σοάοπιαππιδ. 

ν. 55. (ἄτοιπι Ίππο Ὑθγδαπι Ἰαομμας 6556, νε] ἰαοειήρας Ἠ[είς, 

φαϊῖς οδί ππθηϊ[οδίιπῃ, Ῥταεϊριθα απὶ ὑλοτ. πελέκεσσιν, ἂπῖ ἔργο- 

πόνοις παλάµ. αἱ Υ. 1090. ᾖθάίδ5ο νἰάείατ. 
γ, 50, ἦχι τελέσθαι ρεῖὰδ ων εᾱ, ϱτ, α[ετυπα ἵπ απασας, 

5 
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5) ή ω 

λαὐ πολὺς ἐσμὸς ἔην ἑτερόπτολις' ἀμφὺ δὲ νεκρῷ 
ω .. , πεγθαλέην πλοκαμῖδα κατηφέὺ τάµνε σιδήρῳ. 

ἄμφὲ δέ µιν στενάχοντες ἐπέῤῥεον ἄλλως ἐπ᾽ ἄλλῳ, 

νεκρὸν ἄμοιβαίησιν ὅλως σκιόωντες ἐθείραις. 
λ ῥ 3) ’ μ] ΄ [ά 

παὺ νέκυν ἔστενε Βάκχος ἄπενθήτοιο προώπου 

ὄμμασιν ἀκλαύτοισιν' ἀκερσεκόμου δὲ καρήνου 

πλοχμὸν ἕνα τµήξας, ἐπεθήκατο δῶρον Ὀφέλτῃ. 

ΤΠοίησαν δὲ πυρὴν ἑκατόμπεδον ἔνθα καὶ ἔνθα 
ο ΄ ᾿δαῖου Φερώποντες Οριτρεφέος «4ιονυσου" , 

ἐν δὲ πυρῇ µεσάτη στόρεσαν φέκυν' ἀμφὺ δὲ νεκρῷ 

᾿Αστέριος «4ικταῖος, ἐπήορον ἄορ ἐρύσσ ριος «4ικταῖος, ἐπῄορον ἄορ ἐρύσσας, 
/ / 

᾿Γνδοὺς κυανέους δυοκαίδεκα δειροτοµήῆσας, 

θῆκεν, ἄγων, στεφανηδὸν ἐπασσυτέρῳ τινὺ πόσµῳ, 

ἐν ὃ᾽ ἐτίθει μέλιτος καὶ ἄλείφατος ἄμφιφορῆας 
λ ; ή { Δ ιά , 

καὶὺ πολέες σφάζοντο βόεο καὶ πώεα ποίµνης 

πρόσθε πυρῇς' κταµένων δὲ βοῶν ἐπενήνεε νδκρῷ 

σώματα κυκλωθέντα καὶ ἀρτιτόμων στίχας ἵππων, 
τ πο νη λ / Ν λ μό 7 ὧν ἀπὸ δημὸν ἅπαντα λαβὼν στοιχηδὸν ἕκάστου, 

ἀμφὺ νέκυν στορέσας , πυκλώσατο πίονα µίτρην. 

Ἔνθα πυρὸς χρέος ἔσκε᾽ φιλοσκοπέλοιο δὲ Ἀίρκης 
ὥ ρω 3 / Τι (ὃ » λ ») / αῦνος ἐρημονόμος, Ἰυρσηνίδος ἀστὸς ἄρούρης, 

.. ΓΣ 
ὡς πάϊς ἀγροτέρης δεδαηµένος ἔργα τεκούσης, 

ν. 4ο. Ἐοτῖ. ὅλον οκ. αἱ πάντα νέκυν Ἠοιπ. Π. Ψ. 125. 
ν. 43. ἀκεροικόμου γα]ρο. 
ν. 4δ. Ἰδαῖον Όερ. 61. ππαὶθ, ὉΟΜ, ο4. 844. Ἐπιοπάαγοταί 

εἰἴαπι ἨΠΠοάοπιαπμ15. 

γ. ἆγ. ἐπηορον ἄορ γω]σο. Ῥμϊο 95ο αιϊάεπι «{ικταῖον 9οτῖ- 

Ῥομάαιι 6566, τί Πίο Υθιβα5 ροῦιδ ϱ γ. ὅ2, αυαῖα 11ο οκ Ίου 

οον]σαϊατ. Εεγπιαζα. Ἡ | | 

γ. 5ο, Ἰμϊρρος ν6ιδις Ηοπιενὶ Ἡ, Ψ’. 17ο. ΡᾶταΙι Ἠϊο αρίο {ι- 
πδας. 

γ. ὅδ. στορέστας οἆ. ῥ.. 

ν. ὀδ, ἔργα τελούσης εᾱ, ϱτ. θιιομἀ, Εα]ῖς, 
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πυρσοτόκους λάϊγγας, ὀρειάδος ὄργανα τέχνης, 

ἤγαγεν ἐκ σκοπέλοιο, καὶ, ὑππόθι σήματα νίκης 

ἠερόθεν πίπτοντες ἐπιστωσαντο κεραυνού, 

λείψανα Φεςπεσίου πυρὸς ἤγαγεν, ὥς κεν ἀνάψη 

πυρκαϊην φθιμένοιο:' «4ιοβλήτῳ δὲ θΘεείῳ 

ἀμφοτέρων ἔχρισε λίθων κενεῶνας ἀμαυροὺς 

πυρσοτόκων" καὺ Λεπτὸν ᾿Ερυθραίοιο πορύμβου 

κάρφος ἀποξύσας, διδυµάονι µίγνυε πέτρῳ" 

τρίβων ὃ᾽ ἔνθα καὺ ἔνδα, καὶ ἄρσενι ὃΊλυν ἀράσσων, 

ἔγκρυφον αὐτολόχευτον ἀγείρυε λαΐνεον πῦρ" 

πυρκαὶὴ δ᾽ ἐπέθηκεν, ὅπῃ πέλεν ἀγριὰς ὕλη. 

Οὐ δὲ πυρὴν φθιμένου περιδέδροµεν ἁπτόμενον πῦρ 

ἀλλὰ Φεὺς, Φαέθοντος ἐναντίον ὄμμα τανύσσας, 

ἀγχιφανὴς ἐκάλεσσεν “Εώΐον Έὔρον ἀήτην, 

πυρκαϊῆς ἐπίκυρτον ἄγειν ἀντίπνουν αὕρην. 

καὶ Βρομίου καλέοντος Ἑωσφόρος ἔκλυε γείτων 

ἱκεσίης, καὶ, γνωτὸν ἕὸν προέηκε: 4υαίῳ, 

ἄσθματυ πυκνοτέρῳ φλογοειδέα πυρσὸν ἀνάπτειν. 

λαὺ «Δάλαμον ῥοδόεντα λιπὼν µητρωῖον ᾿Ποῦὺς, 
..3 , 3 σς, 3 

πυρχατὴν φλογόεσσαν ἄνερῥίπιζεν ἀήτης 
Ν 

ν. 62. ἀνήψη επ. ἘπιεμάανΙϊ Ἠ]οάοπιαπς. 

ν. 64. ἔχρισσε λίθων κενεῶνας οἁλι. Ἠϊαπίο ΠΕΙΥΟ; σκληροὺς 
πενεώνας ρτοροπεβαϊ Τα], Ἰαβηίτα Ῥοϊεταπί Τεηίαν]. 

ν. 60. ὅπη αἁτ. Ῥταείετεα {ογίαδδε Ῥγαθδίαβαϊι δοτίρετε ὑπέ-- 

ϐηκεν. 

γ. 72. Έδρον ἀλήτην θεα. Ἠια]ο, ϐΟΕ. ν. 78. 9ο. 
γ. 75. τί {οχίᾶδθο, αι πια]ί ἐπίκουρον; 8εᾷ βεμῖτ, Ῥταθοεί, 

Ρεμάεί αὐ ἀντίπν. 

ν. 76. ἄσθματι πυρσοτέρῳ φ. πυρσὸν ἀνάπτων οὐἵτπ, Τπαιαί- 

Ταπα πυρσοτέρῳ τερτομεμά{ς Ὁ. Ἠεῖης, Τ5βεσί. ϱ. 1809. Θεά Ῥτο- 

Ρίο 564. πυρσόν Ἠϊο πἰ]Ι] αἲςί Ἠρταγ Πα]]αοπα ο 5αγθβ86ο, Χοπ- 

ης αιῖσπι 14, ααοά Ἠείηδίαδ γο]εβαῖ, πο ἀεάππας, χθοίθ 5οχῖ- 

Ῥαΐ55ε νἰάείατ. «Ομ οομ{αείο τθουττθῖ 1πίτα Υ. 106. 

γ. 78. ἀνεῤῥ. ἀλήτης εᾱ. Ῥτ. οπιοµᾷ. Ἐαῑκ. Ὑἱα ν. 72. 
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, νο’ 3 ζ κο οκ , ω 
πάννυχος, αἴθύσσων ἄνεμοτρεφὲς ἄλλόμενον πὺρ 

ϐο καὺ σέλας ἠκόντιζον ἐς ἠέρα Φυιάδες αὔραι, 

γείτονες ᾿Ἠελίοιο. σὺν ἀγχνυμένῳ' δὲ «4υαίῳ 

"Μστέριος «4ικταῖος, ὁμόγνιον αἷμα κοµίζων, 

Ἀνώσσιον ἀμφικύπελλον ἔχων δέπας ἡδέος οἴνου 
ο.) η 4 3 ῃ ’ 

εὔοῦμον, δαπέδοιο χυτὴν ἐμέῶνσσε κπονίην, 

86 ψυχὴν ἠνεμόφοιτον “ἄρεστορίδαο γεραίρων. 

4λλ᾽ ὅτε δὴ δροσεροῖο προάγγελος ἅρματος ᾿Ποῦς 
1/ 3 / 3 ή , ΄ 

ὄρθρος ἐρευθιόων ἀμαρυσσετο γυµτα χαράσσω», 
α. / / 3/ ή 3 7 λ / δὴ τότε πάντες ὄρουσαν' ἄμοιβαίῳ δὲ κυπέλλῳ 

..ἳ ες γρ 3 / , πυρκαϊὴν ἑτάροιο πατέσβεσαν κμάδι Ῥάκχου. 
Δ ῃ , ” / ἀ κ β. 

90 καὺ βαλίαις πτερύγεσσιν ἐχάζετο Όερμος ἄητης 

εἲς δόµον ᾿Ἠελίοιο φαεοφόρον. “ἄστέριος δὲ 

ὑστέα συλλέξας, κπεκαλυμµένα δίπλακι δημῷ, 

εἰς χρυσέην φιάλην κατεθήκατο λείψανα νεκροῦ. 

καὺ τροχαλοὺ Κορύβαντες, ἐπεὶ λάχον ἔνδιον Ἴδης, 

95 τύμβον ἐτορνώσαντο: βαθυνομένων δὲ Φεμέθλων 

νεκρὸν ἐταρχύσαντο, μιῆς οἰκήτορα πάτρης, 

Κρήτης γνήσιον αἷμα, πεδοσκαφέος διὰ κόλπου" 
4 [ή 3 , ιά 3 , 3 Π 

καὶ κὀνυν ὀθγείην πυµάτην ἐπέχευαν ᾿Οφέλτη, 

καὶὺ τάφον αἰπυτέροισιν ἀνεστήσαντο δοµαίοις, 

100 τοῖον ἐπιγράψαντες ἔπος νεοπενθέὶ τύμβῳ' 

γ. 82. άικταῖον ὁμόγν. θεά τι, ΟΕ. ν. 47. 

ν. δδ. Οἱ. ΧΧΧΝ. ὅτο. 

ν. 86. ὅτε δὲ δροσ. οἁ{τε. 

ν. 88. δίς τότε εα1ῖ, 

γ. 9ο. Φερμὸς ἀλήτης εᾱ. Ρτ. ειπομᾶ. Ἐαῑκ. Υἱά,. ν. 72- 

ν. 96, 8ᾳ. Οταῖο πήπαθ ἀῑδιοτία νἰἀετείας, ἨειιϊςΙοι]15 1Γ815- 

Ῥοδήΐφ: φ. ἐταρχύσαντο πεδοσπ. ὃ. κ. Χρ. γν. αἷμα. µεῆς οἴκή. 
π. Ίπο γτορίες ρταθοθἆ, βαῦδ. ὃ. θεμέθλων ν. ϱὔ., απα]ῖς 1. 

πεδοσκαφέεσσι δικέλλαις, 



2032 

105 

11Ο 

τας 

ΝΟΝΝΟΧΥ 

» Νεκρὸς ᾿4ρεστορίδης μινυώριος ἐνθάδε κεῖται, 

» Ἀνώσσιος, Ἰνδοφόνος, Βρομίου συνάεθλος, ᾿Ὀφέλτης.« 

Καὶ Φεὺς ἀμπελόεις, ἐπιτύμβια δῶρα κοµίξων, 

αὐτόθι Λλαὺν ἔρυκε, καὶ ἴζανεν εὐρὺν ἀγῶνα, 

τέρµα δρόμου τελέσας ἵππήλατον' ἐν δαπέδῳ δὲ 

ὀργυίης ἰσόμετρος ἔην λίθος εὐρέὺ µέτρῳ 

ἡμιτόμου κύκλοιο φέρων τύπον, εἰκόνα µήνης, 

ἄντιτύποις λαγόνέσσιν ἐὔξοος, οἷον ὑφαίνων 

ἐργοπόνοις παλάµησι γέρων τορνώσατο τέκτων, 

ἔνθεον ἄσκῆσαυ ποθέων βρέτας' ὃν τότε γαίη 

κουφίζων παλάμῃσι πέλωρ ἱδρύσατο Κύκλωψ, 

νύσσης λαϊνέης ἀντίῤῥοπον, ἴσον ἐκείνῳ 

ἀντίπορον λίθον ἄλλον ὁμόζυγον ἓν γ9ονὲὺ πήξας. 

ποικίλα ὃ ἦεν ἄεθλα, λέβης, τρίπος, ἄσπίδες, ἵπποι, 

ἄργυρος, ᾿Ινδὰ μέταλλα, βόες, Πακτωλιος ἱλύς. 

Καὶ Θεὸς ἵππηεσσιν ἀέθλια Φήκατο νίκης, 

πρώτῳ μὲν Θέτο τόξον “4μαζονίην τε φαρέτρην 

καὺ σάκος ἡμιτέλεστον “ρηϊφίλην τε γυναῖκα, 
ιό ΄ ι. 3 ϕ { Ἆ ς [ή 

τήν ποτε Θερμώδοντος ὑπ ὀφρύσι πεζὸς ὀδεύων, 

190 λουομένην ζώγρησε, καὺ ἤγαγεν εἲς πόλιν ᾿Γνδῶν 

δευτέρῳ ἵππον ἔθηκε, Βορειάδι σύγδρομον αὔρῃ, 

ξανθοφυῆ, δολι[ῆσι κατάσκιον αὐχένα χαίταις, 

ν. 101. γιά. αἆ ν. 85. 

ν, 102. Ἀνώσιος νυ]ρο. 
ν. 1οή. Τομ {ἔεγο ΥθιδΙ5 Ἠοπιεχο ἀθβοίιχ, ΠΠ. ῳ’, 258, 

ν. 105. δρόµοιο τελέσσας ϱἆ. ϱτ. επιεπά. Ἐαϊ]κ. 
ν. 196. ἰσόμετρος --- εὐρέὲ µέτρῳ νετεος, αἱ 8ΦαπΗΠΑ δἵε, ο. ν. 

76. ὙΝοβοίο ἴάπ6π, ία τθροπαπα, ηἱθί ΓΕ, εὐρέὲ κόσµω δοπϊρδί!. 
Έκ ἩἨοπιετο, Π. ψ’, 527. 844. υυ]]α Ἱακ α[α]ρει. 

ν. 108. ἐὔζοος οἁ ει. φιιοὰ Τωαβία, που ἁαΡίαγίί νεχίενο. 

γ, 118. σ, ἡμιτέλεστον αιῖά δε, Ππϊθ]Ηρβίίαχ ϱ γ. 4θο, 
ν. 1340. πτόὀλιν θἁῖτι, 
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ἡμιτελὲς κυέουσαν ἔτι βρέφος, ἧς ἐπὺ φόρτῳ, 
ἵππιον ὄγκον ἔχουσα γονῆς, οἰδαίνετο γαστήρ" . 

καὺ τριτάτῳ Θώρηκα, καὶ ἄσπίδα ὃῆκε τετάρτῳ, --- 

τὸν μὲν ἀριστοπόνος τεγνήσατο «4{ήμγιος ἄκμων, 

ἄσκήσας χρυσέῳ δαιδάλµατι’ τῆς ὃ᾽ ἐνὺ µέσσῳ 

ὀμφαλὸς ἀργυρέῳ τροχόεις ποικίλλετο κόσμῳ" --- 

πέµπτῳ δοιὰ τάλαντα, γέρας Πακτωλίδος ὄχθης. 

ὀρθωθεὶς δ᾽ ἀγόρευεν, ἐπισπέρχων ἐλατῆρας 

ἾὪ φίλοι, οὓς ἐδίδαξεν 4ρης πολύπορθον ἐνυώ, 

οἷς δρόµον ἱπποσύνης δωρήσατο Κυανοχαίτης, 

οὗ μὲν ἐγὼ καμάτων ἀδαήμονας ἄνδρας ἐπείγω, 

ἀλλὰ πόνοις βριαροῖσιν ἐθήμονας' ἡμέτεροι γὰρ 

παντοίαις ἄρετῆσι µεμηλότες εἰσὶ µαχηταί: 

οὐ γὰρ ἀπὸ Τμωώλοιο γένος λάχε .{ύδιος ἄνήρ, 

ἱππείης τελέσει ΙΠΠελοπηΐδος ἄξια νίκης 

εὖ δὲ πέδον ΤΠισαῖον ἔχει, µαιήϊον ἵππων, 

ἜἨλιδος εὐδίφροιο καὶ Οἴνομάοιο πολίτης, --- 

οἶδεν ᾿Ὀλυμπιάδος κοτινηφόρον ὅζον ἑλαίης ' 

ἆλλ᾽ οὔκ Οἰνομάοιο πέλει δρόμος" οὗ δ᾽ ἐλατῆρες 

ἐνθάδε κέντρον ἔχουσι κακοξείνων ὑμεναίων ̓  

ἀλλ᾽ ἀρετῆς δρόμος οὗτος, ἐλεύθερος “4φρογενείης. 

εἶ πέδον ᾿ονίης ἢ Φωκίδος αἷμα κομίζει, 

Πύδιον “πόλλωνυ τετιµένον οἶδεν ἀγῶνα' 

εἶ µεθέπει σοφὺν οὖδας ἐλαιοκόμου «Ἠαραῦῶνος, 

ν. 125. ᾗς ἔτι φ. θἁ1ιτ. 
ν. 124. Ἐοτι. ἀῑκίι ἵππιος --- γαστήρ. 
γ. 1260. τοὶ μὲν ο. ϱτ. επιθπᾶ, Εαἰκ. 

ν. 151. πτολἰπορθον οθ1Πῖ, 
ν. 125. πέδον πίσσαιον θὰ. Ῥγ. ειομὰ. Ἐα]]ς, 
ν. 144, πέδον 4. κομίζειν γοργεμοιάεραϊ Ὦ. Ἠσθίηβ, ἴπ ἀῑβεεί, 

Ρ. 1091, πέδου γο]εραι Θο]μταά. αἆ Μβ. Ῥ. 1ὅ7.΄ 9ἱ αιἷά πιαῖαι- 

ἆμπα, ἴθηξατεπι Ρρο[ία8 εἰ πέλεν ᾿4ονίης, ιϊ {ετο ν. 148. 
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ἔγνω πιαλέης ἐγκύμονα κάλπιν ἐέρσης" 

εἰ πέλεν εὐώδινος «4χαιΐδος ἀστὸς ἀρούρης, 

ΠΠελλήνην δεδάηκεν, ὅπη ῥιγηλὸν ἀγῶνα 

ἄνδρες ἀεθλεύουσι φιλοχλαίνου περὺ νίκης, 

χειµερίῳ σφίγγοντες ἄθδαλπέα γυῖα χιτῶνι" 

εἰ ναέτης βλάστησεν ἁλιζώνοιο Κορίνθου, 

/σθμιον ἡμετέροιο Παλαίμονος οἴδεν ἀγῶνα. 

ως φαµένου , σπεύδοντες ἐπέτρεχον ἡγεμονῆες, 

195 δίφρα περιτροχόωντες ἁμοιβάδις ὠκυπόδην δὲ 
ή / ρω 

Ξάνθον ἄγων πρώτιστος ὑπὸ ζυγὰ δῇσεν ᾿Ερεχθεὺς 
} 

ἄρσενα, καὶ Θήλειαν ἐπεσφήκωσε 1Ποδάρκην, 

οὓς Ῥορέης ἔσπειρεν ἐὐπτερύγων ἐπὺ Λέκτρων, 

Σιθονίην “άρπυιαν ἀελλόπον εἲς γάµον ἕλκων, 

16Ο καὶ σφέας, ώορείθυιαν ὅθ᾽ ἤρπασεν, ἀτθίδα νύμφη», 

105 

ὥπασεν ἕδνον ἔρωτος ᾿Ερεχθ έν γαμβρὸς ἀήτης. 

δεύτερος “ἄκταίων ᾽᾿Τσμηνίδα πάλλεν ἱμάσθλην ' 

καὶ τρίτος, ὑγρομέδοντος ἄπόσπορος ᾿Ἐννοσιγαίου, 

Σκέλμις ἔην ταχύπωλος, ὃς ἔγραφε πολλάκις ὕδωρ, 

πάτριον ἵδύνων ἸΠοσιδήϊον ἅρμα Φαλάσσης. 

τέτρατος ἄνθορε Φαῦνος, ὃς εἲς µέσον ἠλθεν ἀγῶνος, 
οω ’ - ρω ’ 

μοῦνος ἔχων τύπον ἴσον ἕῆς γενέταο τεκούσης, 

γ. 148. ᾽᾿4γαϊδος αἀϊτι. ἀεάίπιας Γοτππαπι αρ. Ἠοπα, τεοθρίατη, 

{. ἨΟ. ΙΠΘΙΙΟΤΕΠΙ. - 

ν. 140. ὅπη νι]ρο. 
γ. 195. ᾽᾿ὁμετέροιο θά1τ. οοπμῖτα 8ΦΕΗδΙΠΗ. 

γ. 150. περιτροχέοντες Υ]ρο. 

γ. 196, πρώτιστον οι. γε] ἩἨοπιετί αιοῖοτῖῖα διαζεραὶ πο- 

τϊμαῖ, ΤΠ. Ψ'. 288. Ὑἱά, πιοκ Υ. 163. 105. εἴο. 

ν. 157. Ποδάργην ο. αἷι. Παβεμῖο Ἐαλκεπριερίο, Ῥτορῖει ἩΠ. 
π᾿. 150. Νοβδίταπι {ΟΥαπΙ Ἠϊο εἳ τα γ. 505. ρταείετί εᾱ. Ρτ. 

αριιοβεῖὲ οἶαϊ. ΤΠεῬ. ΥΠ. 466, 

ν. 163. Βιθροεία Ὠχθγίία ἵπ οΟΙΠΙΘΙΙΟΧΩΠΙΟ Λοἴαθοπθ. ΑΠ 
εχοἰα(τ αἰαωίά 5 
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| ή 

ΤΠελίου µίµηµα, φέρων τετράξζυγας ἵππους. 
ο / 

καὺ «Σικελῶν ὀχέων ἐπεβήσατο πέμπτος ᾿χάτης, 

οἴστρον ἔχων ΤΠισαῖον ἐλαιοκόμου ποταμοῖο, 
ς , α΄ δ 3 4 , 3/ ’ 

ἵπποσυνης ἄκορητος, ἐπεὺ πέδον ὧὦκεε νύμφης 

"Αλφειοῦ δυςέρωτος, ὃς εἲς “4ρέθουσαν ἵκάνευ 
3/ «/ 2) 1) ’ ς/ ἄβροχον ἕδνον ἔρωτος ἄγων στεφανηφὀρον Όδωρ. 

Καὶ δρασὺν “άκταίωνα λαβων ἀπάνευθδεν ὁμίλου, 
3 / | 

παιδὺ πατὴρ σπεύδοντι φίλους ἐπετέλλετο μύθους" 

Τέκνον ᾿ρισταίοιο, περισσογόοιο τοκ]ος, 
- Δ ε/ , / 3/ [α, ό , 

οἶδα μὲν, Όττι φέρεις σθένος ἄρκιον, ὅττυ κοµίζεις 
[ 3 ή [ 3/ «/ | 

σύμφυτον ἠνορέη πεκερασµένον ἄνθεμον ἤβης, 
΄ α- / ΄”.. . ’ Δ 

πατριον αἷμα φέρων Φοιῤβήηϊον, ἡμέτεραι δὲ 
” . Εῶ 3 ἀἎ ' 3 ή 5 κρείσσονες ἀἴσσουσιν ἐπὶ δρόµον “{ρκάδες ἵππου" 

ἀλλὰ µάτην τάδε πάντα, καὶ οὐ σθένος, οὗ δρόµος ἵππων 

νικῆσαι δεδάασιν, ὅσον φρένες ἥνιοχῆος" 
ε , μούνης κερδοσύνης ἐπιδεύεαι ἵπποσυνη γὰρ 

χρηΐζευ πινυτοῖο δαήµονος ἥἡνιοχῆος. 
9 ἃ η . 3/ το ’ ιό ἀλλὰ σὺ πατρὸς ἄκουε, καὶ ἵππια κέρδεα τέχνης, 

ὕσσα χρόνῳ δεδάηκα πολύτροπα, καὶ σὲ διδάξω. 

σπεῦδε, τέκος» γενετῆρα τεαῖς ἄρετῇῆσι γεραίρειν΄ 

ιο 

ν. 171. ὤκεε γυ]ρο, 
γ. 172. ὃς ἀρέθουσαν θᾶ. Ῥτ. δαρρ]ονϊϊ δἳ Οαπῖ. οἵ Εα]ῑς, 
γ. 177. ὅττι μὲν ὅττι φέρεις σ8. ἀρήίον θᾱ. Ῥτ. Ρροδῖετίι5 ἵαιι- 

ἵάπα οπιοπάαῖ. 1π ο, 4. Ῥεχ Ἐα]ς. Ότίις ποβίδουπι βαμαγίῖ ΟαΠῖ. 

Έτ Ίαπι Ἠποάοππαππαθ. 

γ. 18ο. Νο ᾽4ρκάδες ἵπποι βιβρεοᾶ γἱάεαπῖαχ Ῥοδί Ἰσμηνίδα 
ἑμάσθλην γ. 163. Ἰεπεπάιτα, Απϊδίιαθατα οκ Αγοβάΐα ἵπ Ῥοεοίίαπι 

γεπίδθα, ΧΤΠΙ, 286. 5ᾳᾳ. 
γ. 1852. ὅσον σθένος {ἡνιοχ. 641. πηῖπιις αρίθ, εἰδί νοο. σθένος 

ἠπρτορείθ ἀπτε]]ΗϱΙ Ῥοβδεί. Όεά νἱάθίαχ ϱ γ. Ῥγᾶθο, ΙΥΓερΦί886. 

ΑΠπδ Γ. ρταεϊι]ςοῖ νόος, ιϊ Υ. 330. Ἠοιῃ, μῆτιν εἵ κέρδεα Ἰ8- 
ρει, Π. ψ’. 518. 522, 

ν. 196, πέρδιε τέχνης εᾱ. Ῥν. επιεπᾶ, Εα]]ς. 
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/ , ἳ ! 
καὶ δρόμος ἕπποσυνης µεθέπει κλέος, ὅσσον ἔνυω. 

σπεῦδὲ, καὶ ἓν σταδίοισυ μετὰ πτολέμους με γεραίρειν' 
3/ ιά κ ες ΄ , 

Ἔΐρεα γικήσας, ἑτέρην ὑποδύσεο νίκην, 
3/ 3 3 ρω ν. 3 4 ͵ / ὄφρα µετ αἰχμητῆρα καὶ ἀθλοφόρον σε καλέσσω. 
ει / 1/ ς/ ς ’ [ιά 
ὦ τέκος, ἄξια ῥέξον ὀμογνήτῳ «4ιονύσῳ, 

ἄξια καὶ Φοίβοιο καὶ εὐπαλάμοιο Κυρήνης. 
Γ / ρω καὶ Μαμάτους φίκησον “Αρισταίοιο τοκῇῆος" 

ἱπποσύνην ὃ᾽ ἀνάφαινε, φέρων τεχνήµονα νίκη», 

κερδαλέην σέο μῆτιν' ἐπεὺ κατὰ µέσσον ἀγῶνος 
2/ 3 ΔΝ Ε) , 3 / 5/ ’ ἄλλος ἀνὴρ ἀδίδακτος, ἄπόσσυτον ἅρμα παρέλκων, 

πλάζεται ἔνθα καὶ ἔνθα, καὶ ἀντιπόρων δρόμος ἵππων 
3’ 3 / ’ ε] λ σω 

ἄστατος οὔ µάστιγι βιάζεται, οὐδὲ χαλινῷ 
, ς ιά Δ -- [ή ση [ή 

πείθεται' ἡνιόχος δὲ µἐτάτροπος ἔκτοθι νύσσης 

ἕλκεται, Ίχι φέρουσιν ἀπειθέες ἅρπαγεξ ἵππου" 
ςὶ ’ ιά ΄ / 3/ 

ὃς δέ κε τεχνήεντι δόλῳ µεμελημένος εἴη, 

ἡνιόχος πολύµητις, ἔχων καὶ ἑλάσσονας ἵππουο, 

θύνει, προκέλευθον ὀπιπεύων ἐλατῖρα, 
3 η) λα Λ ’ σ/ [ή ε! Δ ’ 

ἐγγὺς ἀεὶ περὶ φύσσαν ἄγων δρὀµμον" ἅρμα δὲ πάµπτει, 
5 ’ ; ’ 

ἱππεύων περὶ τέρμα», καὶ οὗ ποτε τέρμα χαράσσων. 

σκέπτεό µοι, καὶ σφίγγε κυβερνητῆρι χαλινῷ 

δοχμώσας ὕλον ἵππον ἄριστερὸν ἐγγύθι νύσσης, 
««Ἰ 9 ἀ οω λ ε/ [ή 

λοξὸς ἐπὶ πλευρ]σι παρακλιδὺν ἅρμα βαρύνων, 

ἀγχιφανὴς ἄψαυστος, ἄναγκαίῳ τινὶ µέτρῳ, 

ν. 199. ὑποδύσσεο εά1τι. Ὀγαεῖθγθα φοἱβεπάαπι {. "άρει νικήσας, 

γ. 1091.. ἀφλοφόρον θᾱ. Ῥτ. επιθηᾶ. Ἐα]]κ. 

ν. 102. Ὠαϊ. ὀμογν. 4ιονύσῳ ρειάαί ἃ ῥέξον: εἶς αἱ, ἵπι βταϊῖαπι 
εἶας {αείποτα ἀίΐρπα, ἀἶσπα ἀαρηςσί ΠΟΠΙΗΘ. ὮἘΕἰετί ἴαπιθι Ῥοϊυῖτ, 

τί αἱ Ἠ]ο ϱεμῖῖ, Ῥοπεχεῖ, αἲ Υ. 5εΠ. 

ν. 901. ἦχι θὔ1{Ε, 

νγ. 208, ἀγγύθε οὐ. Τοϊαβ Υδχθαφ τουχτΙὶ ΧΙΙ. 271. 
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; 5ο , 3/ , 

σον δρόµον ἵὃύνων πεφυλαγµένος, ἄχρι φανείη 

πλήµνη ἑλισσομένου σέθεν ἅρματος, οἷά περ ἄκρου 

τέρματος ἁπτομένου τροχοειδέὶ γείτονι κύκλῳ" 

ἀλλὰ λίθον πεφύλαξο, μὴ ἄξονι νύσσαν ἀράξας, 

915 εἰν ἑνὺ δηλήσαιο καὶ ἅρματα καὶ σέθεν ἵππους, 
Δ ) 3) .., 4 ς/ ῤ καὺ τεὺν ἔνθα καὶ ἔνθα ταχύδροµον ἅρμα νοµεύων, 

ἔσσο κυβερνήτη πανομοίϊῖος' ἄμφότερον δέ, 

κέντρῳ ἐπισπέρχων, προχέων πληξιππον ἀπειλήν, 

δεξιὸν ἵππον ἔλαυνε, «Φοώτερον εἰς δρόµον ἕλκων, 

330 ἀθλιβέος µεθέποντα παρειµένα κύκλα χαλινοῦ: 

ἔσσο κυβερνήτη πανομοίῦος, ἅρμα νομεύων 

εἲς δρόµον ἵθυκέλευθον, ἐπεὺ τεχνήµονι βουλῇ 
{ , / 4 ς σο πηδάλιον δίφροιο πέλει νόος ἥνιοχῇος. 

Ὄως εἰπὼν, παλίνορσος ἐχάζετο, παῖδα διδάξας 
.] ’ ς [ή « / / , 

9956 ἠθάδος ἱπποσύνης ἔτερὀτροπα πέρδεα τέχνης. 

Καὶ κυνέης ἔντοσθεν ἐθήμονος ἄλλος ἐπ᾽ ἄλλῳ 

τυφλὴν χεῖρα τίταινε, φυλασσομένοιο προσώπου, 

κλῆρον ἔχειν ἐθέλων ἑτερότροπον, οἷά τις ἀνὴρ 

εἰς κύβον ἀλλοπρόςαλλον ἑἐκηβύλα δάκτυλα πάλλων. 

350 καὶ λάχον ἥνιοχῆες ἄμοιῤάδις" Ἱππομανὴς δὲ 

Φαῦνος, ἀειδομένης «Φαεθοντίδος αἷμα γενέθλης, 

γ. 211. πεφυλαγµένον θΜΠι Ἅ4ρόμον ἳ ἀῑκιι πεφυλαγμένον, 

ἀιδῖο {οχίαβδθ αιιάαοῖιιδ {θοῖι, «Φοχἱρεί πεφυλαγμένος, οἳ. Υ. 314, 

γ. 216. ἔνθα καὶ ἔνθα δρόμον ἅρμα εᾱ. Ῥτ. δρόµον καὶ ἅρμα 
εᾱ. αἲι. εκ Ππ[ε]οί οοπἰθοϊίατα Έα, περίδροµον ἅρμα νο]εραὶ 
Όαπῖ, Νοδίαπι ἀεάῑ Φοα]ςϱ. Ῥοιτιὶβδεϊ ο κατὰ δρόµον. --- 8ὶο 

Ἠγειίο]άτι αἆ Ττγρμίοά. Ῥ. 306. περίδρομον εἰίαπι Ἠ]οάίο- 
ΤΙΑἨΗΙ18. 

γ. 218. πέντρον ἔπισπ. νι]ρο. ἸΙπίθβες γ6χθαθ επιθμάαίίις Ἱερί- 

των ΧΤΠΙ. 575. 

ν. 3250. ἠνιοχῆος θἁϊτ. ενα ΠΟ Εαρῖι Ὁ. Ἠοίηφ, Ὠϊδδετί. 

Ρ. 192. ν 
ν. 351. ἀειδομέης εᾱ, Ρτ. 

}οἳ. 11. π 
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κλήρῳ πρῶτος ἔην, καὶ δεύτερος Πεν ̓ χάτης" 

τῷ ὃ᾽ ἔπι «4αμναμενῆος ἀδελφεός' ἀμφὶ ὃδ᾽ ἄρ αὐτῷ 

ἔλλαχεν ᾽άκταίων. Ὁ δὲ φέρτατος εἰς δρόµον ἔστη, 

ὑστατίου κλήροιο τυχὼν, πλήξιππος ᾿Ερεχθεύς. 

Καὶ βοέας µάστιγας ἐκούφισαν ἡνιοχῆες» 

ἱστάμενοι στοιχἠδὸν ἀμοιβαίων ἐπὺ δίφρων. 

καὶ σκοπὸς «4ἰακὸς εν ἐτήτυμος, ὄφρα νοήσας 

καμπτοµένους περὺ τέρμα φιλοστεφάνους ἐλατῆρας, 

µάρτυς ἀληθείης, ἑτερόθροα νείκεα λύση, 

ὄμμασιν ἄπλανέεσσι διακρίνων δρόµον ἵππων. 

Τοῖσυ μὲν ἓκ βαλβῖδος ἔην δρόμος" ἐσσυμένων δὲ 

Ὁς μὲν ἔην προκέλευῦος' ὃ δὲ προθέοντα κιχῆσαυ 

ᾖθελεν' ὃς ὃ ἐδίωκε µεσαίτατον' ὃς δὲ γαράξαι 

ἀγχιφανὴς µενέαινεν ὀπίστερον ἡνιοχζα. 

παΐ τις ἐνὺ σταδίοις ἐλατὴρ, ἑλατῆρα κιχήσας, 

ἅρματυ δίφρον ἔμιξε' καὶ ἡνία χερσὲ τινάσσων, 

ἵππους ἀἄγκυλόδοντι διεπτοίησε χαλινῷ " 

ἄλλος ἐπαΐσσοντι συνέµπορος ἠγιοχῇ), 

εἰς ἔριν ἄμφήριστον ἰαόῤῥοπον εἶχε πορείην, 

δόχµιος ὀκλάζων, τειαγυσμένον ὀρθὸς ἐλαύτων 

ἰξύξ καμπτοµένη καὶ ἑκούσιον ἵππον ἀνάγκη, 

φειδοµένη παλάμη τεγνήµονι βαιὸν ἱμάσσων, 

ἐντροπαλιζομένης δοχµώσατο. πύκλον ὀπωπῆς, 

γ. 200. ἀμφὶ ὃ᾽ ἆρ αὐτῷ εᾱ. Ῥτ. ἀμφὶ ὃ᾽ ἂρ αὐτῷ εᾱ. αἷι. οκ 
επιεπά. Τα]]ς. 

γ, 228. ὄφρα νοήση εἀΙΠι Ῥειάεπίο δεπίεπἰίᾶ, ΟΙΙΠΙ ΣΙ6ΙΙ6 γ. 
34ο. λύση 5οᾳαβίις. 

γ. 245. ἔην κέλευθος οᾱ. Ῥτ. Οοτιαίπι οπιοπᾶ. (απΙ, οἱ Ἐαὶῖς, 
γ. 240, ἐπ᾽ ἀἴσοοντι ἀῑνίδίπι οα1ττ. 

γ. 3250. ἔριν ἀμφήριστον παὶ αγρμῖο ἴπησοχθ ροϊαῖῖ, πθβδοίο {8- 
ΠΕΠ, 3π γετο {εοεχ!, ειδα Ῥρτοκἰπαὶ ἀ]μδίτανέας δαρεσίοσίραθ 

ΥΥ. 308, 8ᾳ. 
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, 3 4 λ 8 ς ο 
δίφρον ὀπισθοπόρου πεφυλαγμέτος ἥνιοχῆος. 

, το ν΄. 3 ’ ω 
καί νύ κεν ἀΐσσοντι ποδῶν ἐπιβήτορι παλμῷ 
5 4 .) 4 3/ -. 24 

εἰς τροχὸν αὐτοκυλιστον ὄνυξ ὠλίσθανεν ἵππων, 
3 ο) , ελ ης 39 ο εἶ μὴ ἔτυ σπεύδουσαν ἑὴν ἀνέκοψεν ἐρωὴν 

5 ’ / 3 ηλ / οι ἕν 

ἤνιοχος, πατὀπισῦεν ἐπήλυδα δίφρον ἐρύκων. 

καί τις ἔχων προκέλευθος ὀπίστερον ἡνιοχῆα, 
, ς . ν 

ἀντίτυπον δρὀµον εἴχεν ὁμοξήλων ἐπὶ δίφρων, 

ἄστατος ἔνθα καὺ ἔνθα περικλείων ἐλατῆρα 
Ε) ρω . ν. ιλ 3 { 3 , 

ἄγχιφανῆ. καὺ «Ὑκέλμις, ἄπόσπορος Εγνοσιγαίου, 

εἰναλίην μάστιγα ΤΠοσειδάωγος ἑλίσσων, 

πάτριον ἡνιόχευε Φαλασσογόμων γένος ἵππων" 
{ , Ε) οὗ δὲ τόσον πεπότητο τανύπτερος, ἠέρα τέµνων, 

ς / ϱ 
1Πήγασος ὑψιπότητος, ὅσον βυθίων πόδες ἵππων 

χερσαίην ἀκίχητον ἐποιήσαντο πορείην. 

«4αοὺ δ᾽, εἲς ἓν ἰόντες, ἓν ὑψιλόφῳ τινὺ γώρῳ 
ες Γ ου σω ἑἐζόμενου στοιχηδὀν ὀπιπευτῆρες ἄγῶνος, 

΄ Ε] / 3 9 / ιο τηλόθεν ἐσκοπίαζον ἐπειγομένων δρόµον ἵππων"' 
κζ οἳ λ 5 , , οἱ Ν ’ 
ὧν ὃ μὲν εἱστήκει πεφοβηµένος" ὃς δὲ τινάσσων 

δάκτυλον ἄκρον ἔσειεν, ἐπισπέρχων ἐλατῆρα" 

ἄλλος ἁμιλλητῆρι πὀθῳ δεδὀνηµένος ἵππων, 

ἱππομανῆ νόον εἴἶχεν, ὁμόδρομον ἠνιογῆος. 

καί τις ἑοῦ προκέλευθον ἰδὼν δρόµον ἡνιοχῆος, 

γ. 20589. σπεύδουταν θὰ. ϱγ. οπιομὰ. ΓΕοα]]ς. 

ν. 205. Ἠάπανα, αλδί απῖο Θοε]παῖα Ῥ]αχθν» ααῖ Ἱιηάθ βα]ίθπη, 
σαοσπα {11ο «οπἰθιάθγεϊ, ποπιπα πι οοπιπιθιποταβαπί{ αγ. 

γ. 2608. ἸΜε]ίις {ιἱβδεί ἀκίχητου. 

γ. 972. πεφορηµένος θά. οιιθιᾶ. Ἐα]ϊς. { Οοπίθοῖ:, 

Υ. 274. δεδαηωµένος εἁῑιι. 8ίπε δεµδα. ΤῬαμ]ο ρἰπριίας Γαΐθδοι 
δεδµηµένος. 

γ. 276. Οη ν. 5ᾳ. ἡνιοχῆος τεουχταῖ, Ροδία Ἠϊο {οχίαᾶδο ὁμύ- 
ὄρομον ἠνιοχείη ἀεάθταί. 

αυ ᾳ 
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χὲρσὶν ἐπεπλατάγησε, καὶ ἴαχε πενθάδι φωνῇ, 

Θαρσύνων, γελόων, τροµέων, ἐλατῖρι κελεύων. 

"ἄρματα ὃ᾽ εὐποίητα, «Φοώτερα Θυιάδος ἄρατου, 

ἄλλοτε μὲν πεπότητο µετάρσια" πὴ δ᾽ ἐνὶ γαί 

ἄκροφαν] πεφόρητο, µόγις ψαύοντα κονίης᾽ 

καὶ ταχινῷ φαμαθῶδες ἕδος τροχοειδέὺ κύκλῳ 
ε/ 3 τν ’ 5 Δ 3 , 

ἅρματος ἰθυπόροιο κατέγραφεν ὀλκὸς ἀλήτης. 

συμφερτὴ ὃ᾽ ἔθρις ἠεν' ἐγειρομένη δὲ καὶ αὐτὴ 

στήθεσιν ἵππείοισιν ἄνγώρητο κονίη" 

χαΐται ὃ᾽ Περίῃσιν ἐπερῥώοντο θυέλλαις. 
3 Δ 3 3 ο ες ’ 1 Ν ρω ὀτρηροὺ ὃ᾽ ἐλατῆρες ὁμογλώσσων ἀπὸ λαιμῶν 

ὀξυτέρην µάστιγος ἐπεῤῥοίζησαν Ἰωήν. 

4λλ ὅτε δὴ πύµατον τέλεον δρύµον, ὀξὺς ὀρούσας, 

Σκέλμις ἔην πρώτιστος, ἄλίδρομον ἅρμα τιταίΐνων" 

καί οἳ ὁμαρτήσας, ἐπεμάστιεν ἵππον ᾿Ἔφρεχθεὺς 

ἀγιιφανής" καὶ δίφρον ὀπισθοπόρον τάχα φαίης 

εἰναλίου Τελχῖνος ἰδεῖν ἐπιβήτορα δίφρων" 

καὶ γὰρ ἄερσιπότητος ᾿Ερεχθέος ἵππος ἀγήνωρ, 

διχθαδίῳ μυκτῆρι παλίμπνοον ἄσθμα τιταίνων, 
3 , ’ / ς οω ἀλλοτρίου «Φέρμαινε µετάφρενον ἡνιοχῆος” 

’ ’ 3 , 5 , Δ , 
καί νὺ κεν αὐχενίων ἐδράξατο χερσὺ κοµαων, 

γ. 277. ἐπεπλάγασε εᾱ. Ῥγ. επιεπᾶ, Ἐαλῑκ, Ό[οα εχδρεεῖθ» ἴαχεν 
η9άδι φωνῇ. 

γ. 370. Θυιάδος ἄρχτου. 1Ιπῖο]]ίδο πχδαια «οε]δίθια, απαθ οἳ 
ἅμαξα γοεβίυγ. 

ν. 28ο. πῆ εᾱ. Ργ. 
ν. 3805. ὀλκὸς ἀήτης οἁιιτ. 

ν. 3885. ἀνγώρητο κονίη θᾱ. Ῥτ. ποπήμαϊ, τοροδαΐ αι. 

ν. 200. ὀρίδρομον ἅρμα ϱᾱ. Ῥγ. ἐρίδρομον εᾱ, αι. ο οοπἰθοῖ. 
Ἐας. ἸἈΝοδίταια ἴαππει 1. Ἐαῑκ. Ῥοδίεα {πγομίί ἵπ (0οπμῖθοῖί. 

ΟΙ. ν. ὅ5ο. 

ν. 302. ὀπισθοφόρον τε. 
Υ. 307. οἱ ἀαῑ, χερσὶ τεοῖθ 56 Ἠαβοῖ, ἱπτε]Ηρεπάις οι Θοε]παί, 
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ἐντροπαλιζομένοις βλεφάροις ἐλατ]ρα δοκεύων 

καί νύ «8 σειοµένων τροχαλῆ σιροφάλιγγι γενείων 

ἄφριόων στατὸς ἵππος ἀπέπτυεν ἄκρα χαλινοῦ: 

ἀλλὰ παρατρέψας ἀνεσείρασθ δίφρον ᾿Ερεχθεύς" 
ἥἡνία ὃ᾽ εὐποίητα κατέσπασεν ἅρπαγι παλμῷ, 

ἀγχιφανῆ κατὰ βαιὸν ἐπισφίγγων γένυν ἵππων' 

καὺ πάλιν ἐγγὺς ἔλασσε, φυγὼν ἄχάλινον ἄνάγκην.. 

καί µιν ἑοῖς ὀχέεσσιν ἐπαΐσσοντα δοκεύων, 

Σκέλμις ἀπειλήτειραν ἀπεῤῥοίῤδησεν ἰωήν" 

«4ἴγε, «Δαλασσαίοισι µάτην ἵπποισιν ἐρίζων ’ 

ἄλλον ἐμοῦ γενέταο Πέλοψ ποτὲ δίφρον ἑλαύνων, 

Οἴνομάου φίκησεν ἄνικήτων δρόµον ἵππων. 

ἱπποσύνης μὲν ἔγωγε πυβερνητῆρα παλέσσω 

ὕππιον ᾿Ὑγρομέδοντα" σὺ δὲ, πλήξιππε, τιταίνέις 

νίκης ἐλπίδα πᾶσαν ἐς ἱστοτέλειαν -4δήνην' 

οὗ δὲ τεῆς ὀλίγης µορίης χθέος' ἄλλὰ κοµίζω 

ἄμπελόεν στέφος ἄλλο, καὶ οὖν ἐλαχεῖαν ἐλαίην. 

πως φαµένου, ταχύβουλος ἐχώσατο μᾶλλον Ἐρεχθεύς, 

καὶ δόλον ἠπεροπῆα καὶ ἔμφρονα μῆτιν ὑφαίνων, 

σαιΐ γ. Βηῖεοθά. ἄλλοτρ. ἡνιοχ. Ὑοοδβαῖιτ, θ6ἳ ἵπ ομίτι ΟΝΥΥΙΙΤΗ 

ἠηβεᾳιθπῖος Ἐτεσ]μί]μαί εφιὶ Ταπῖο οσπι ἱππρεία ἠπγεμεραπίαν, τί 

τοδρίοίεηθ ἵπ ἴειπθγατίαπι αιχίραπι, ἐλατῆρα., {αοῖ]ο Ίρας θοσι1, 

αὐχ. κοµ., οοπιρτεηθιάςτο ροϊαϊφδοι, Θεά Ἠαςο θεηϊομίία οἱ 

νὶοἰπῖς αἴτηαιιθ γοτδίριθ πάπας αρίο οοἶτο γἰάείωασ, -Ὑἱά. Οοτι- 

πιθηῖ, --- Αἲ οΟΙΙΡΔΤΑ Υ. 3490. 5844. «Ἠεγπιαπῇ. 

γ. 2090. Όαπα ροδῖ Ἠωπο Υθγδυπι γι]δο δεαιετοίαχ ν. 500. Τι- 

ραϊΐο οταΙοπίς ηθχα, Θοά]ρει Ἰαομπαπα δαϊιί; Ἡπο8 Ῥτοραρί]θιαι 

Οωπαεῖ ἰγαπςροβθίήοπθιι ἀθάίπιας. ρ 

γ. 590. ἀγχιφανῆ καὶ βαιὸν ἐπ. νυ]βρο: επιθιάαν{ι 1άθιι Ότι, 
ααἱ νθχδιπι Ῥχίαδ απῖο γ. ὅοο. Ιθείιμα, Ίο ταϊι]τ: 56ἆ δοιλρδίτ 

Π]ε ἀγχιφανής. 

ν. 513. ὑστοτέλειαν θᾱ. ϱτ. ειποπά. Ἐαᾖς, 
γ. 516. ἠπεριπῆα εᾱ. Ργ. αΏ εοά. Ρας. οπιειιά. 
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χερσὲ μὲν ἡγιόχευεν ἕὸν δρόµον: ἐν κραδίη δὲ 

ἱπποσύνης πολιοῦχον ἕὴν ἐπίκουρον ᾽49ήνην 

κικλήσκων, ταχύμυθον ἀγήρυγεν τθίδα φωνήν" 

02ο  «Κοίρανε Κεκροπίης, ἱπποσσόε, Παλλὰς ἀμήτωρ, 

295 

ὦσο 

ὅὅδ 

24ο 

ς 1 / ο / ὸ «ο 

ὡς σὺ Ποσειδάωγα τεῷ γίκήσας ἀγῶνι, 
; λ ο ’ 

οὕτω σὸς γαέτης, Ἰήαραθώνιον ἵππον ἐλαύνων, 
ς/ 4 , υἷέα νικήσειε ΙΠοσειδάωνος, ᾿Ερεχθεύς. 

ν / Π 5 , . 
Τοΐον ἔπος βούων, ἐπεμάστιεν ἰσχία πώλων, 

ε/ ο εν ΄- 3” ἴς, 5] ’ Δ 

ἅρματι ὃ᾽ ἅρμα πέλασσεν ἰσόζυγον" ἀντιῤίου δὲ 
-ω αν ΄ » ’ ε 

λαιῆ μὲν βαρύδεσμον ἐπισφίγγων γένυν ἵππων, 
, ὃ ΜΕ ες αρ απ λ ω 

συνὀροµον αὐ ἔρυων ῥεβιημένον ἅρμα χαλινῷ, 
Ώω ’ κ ς ε͵ 

δεξιτερῇ] µάστιζεν ἑοὺς ὑψαύχενας ἵππους, 
’ / , ’ 

ἐσσυμένους προτέρωσδ" µεταστήσας δὲ κελεύθου, 
ρω ’ πιν ς σσ ϱῆκε παλινδίνητον ὀπίστερον ἡνιοχῖα. 

ο ; ’ 

καὺ τροχαλοῖς στοµάτεσσυ χέων φιλοκέρτοµον χω, 
- Π ’ / α υία ἸΠοσειδάωχος ἀμοιβάδι γείκεε φωνῇ, 

4 ’ ’ 3 ο ἐντροπαλιζομένην µεθέπων γελόωσαν ὀπωπήν 
Π β) / ’ 5) ’ 

Σκέλμις, ἐγικήθης  σέο φέρτερός ἐστιν ᾿Ερεχύευς, 
Γ ’ οὖν θ / ὕττι τεὸν Ῥαλίον, Ζεφυρηΐδος αἷμα γενέθλης, 
ν , σ ά 3’ / ἄρσενα καὶ νέον ἵππον, ὁδοιπόρον ἄβροχον ἄλμης, 

’ , / γηραλέη νίκησεν ἐμὴ Φήλεια ΠΠοδάρκη. 
3 ἀ Ξ, / 1". ε/ [ιά εἶ μὲν ἀγηνορέεις Πελοπηϊδος εἴνεκα τέχνης, 

ς ρω , / ὑμετέρου γεγετῆρος ἄλίδρομον ἅρμα γεραίρων, 
4 3 4 3 , απ, 

14 υρτιλος αἰολόμητις ἐπίκλοπον ἤνυσε νίκην, 
ᾗ /λ ”ω λέ 3 ηλ ἄξ - ΄ οὢ” 

μιμηλῷ τελέσας απατήλιον ἄξογα κηρῷ 

γ. 535. ἅρμα ϱᾱ. Ῥχ. αεοθηία ομαῖδο, «πθπι αἲτ, εα[. εαῤ- 

Ῥ]ευ!τ, 

ν. ὅ57. πηραλέη --- ΠΠοδάργη οαῖτ. αἲε. οἳ Ῥοβίγθπααπι φαἱάσπι, 
νο]επίε Τα]. Ἠειιῖ Ιεοιίοπεπι θᾱ. ϱτ. ϱ[. ν. 157. 

ν. 54ο. ἸΜυρτίλος --- ἥνυα εᾱ. Ῥτ,. {νυε Εαλκ. ἀεβείας {π οᾱ. 
αἲί. θοήρςί νγείδαπα, αϊ Ἱορίαν ΧΧ. 16ο, 
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εὖ δὲ µέγα φρονέεις γενεῖς χάριν ᾿Ἐννοσιγαίου, η 

ἵππιον ὃν καλέεις, βυθίων ἐπιβήτορα δίφρω», 

πόντιον αὐτὸν ἄνακτα, κυβερνητῆρα τριαίνης, 

345 ἄρσενα σὸν φίκησεν ἀρηγόνα ὃΊλυς “4θήνη. 

πως φάµενὸς, Τελχῖνα παρέδραµεν ἀστὸς “4θήνης. 

τῷ ὃ᾽ ἔπι Φαῦνος ἔλαυνεν, ὄχον τέθριππον ἱμάσσων: 

"4πταίων δὲ τέταρτος ἐπίκλοπος ἕσπετο Φαύνῳ, 

πατρὸς ᾿ρισταίου μεμνημένος εἰσέτυ μύθων 

ὤδο κερδαλέων"' καὶ λοϊσθος ἔην Τυρσηνὸς «4χάτης. 

Καὶ φρασὺς ᾽άκταίων δολίην ἐφράσσατο βουλήν" 

Φαῦνον ἑοῖς ὀχέεσσιν ἔτι προθέοντα πιχήσας, 

ὀξυτέρῃ µάστιγι µεταστρέψας δρόμον ἵππων, 

σύνδρομος ἠνιόχευε, παρακλέπτων ἐλατῆρα, 

3δδ βαιὸν ὑποφθάμενος" καὶ ἔπ᾽ ἄντυγι γούνατα πήξας, 

δίφρον ἁμιλλητῆρα κατέγραφεν ἅρματυ λοξῷ, 

ἱππείους τροχόξντι διαξύων πόδας ὃλκῷ. 

καὶ δαπέδῳ πέσεν ἅρμα ' τινασσοµένοιο δὲ δίφρου, 

τρεῖς μὲν ὑπὲρ δαπέδοιο µέγὸον πεπτηότες ἵπποι, 

36ο ὃς μὲν ὑπὲρ λαγόνων, ὃ δὲ γαστέρος, ὃς ὃ᾽ ἐπὶ δειρήν 

εἷς δέ τις ὀρθὸς ἔμιμνε παρακλιδὀν. ἀμφὶ δὲ γαίη 

ἄκρα ποδῶν ῥίζωσε, καὶ ἄστατον αὐχένα σείων, 

σύζυγος ἐστήριξεν ὅλον πόδα γείτονος ἵππου, 

κουφίζων ζυγόδεσµα, καὶ ὕψοσε δίφρον ἄνέλκων. 

365 οἳ μὲν ἔσαν προχυθέντες ἐπὺ χγθονός" αὐσταλέος δὲ 

γ. 519. ᾿Αρισταίοιο µεμνημένος οἁἴτι. 
γ. 553. ἑοῖς ὀνύχεσσιν ---πιχήστας θ4. Ῥν. Ῥοβίγθιπιπι Ἰαπβατά 

οἀϊπο αἷι. δεοαηάιπι Ἐαικεπραχς. επιοπάανΙ, Ῥτας Φοα1βετο 

οοτιὰροπά ατα τε]α 1 ξ. 

ν. 550. πεπηότες αἆ. Ρτ. θπιοπά. Ἐαἲ. 
ν. 56ο. ὁ ὃ᾽ ἐπὶ γαστέρος 6. Ῥτ. ποδίταπι Ἰαῦθι οζτ, αἲτ. ϱ 

οοπίθοῖ. Ἐα]κοπβρατρα, «πά Ῥχαθίοτοα ἀείθτίις 16ΗῖαΡαΙ: ὃς μὲν 

ὑπὲρ λαγόνων ἐπὶ γαστέρος εἴο, 
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ἡγιόχος κεκύλιστο παρὰ τροχὸν, ἅρματι γείτων" 

Φρύπτετο ὃ᾽ ἄκρα μέτωπα" µιαινοµένου δὲ γενείου, 
ιά 

ὀξυτενὴς κεκόνιστο πέδῳ κεχαράἀγµένος ἄγκῶν. 
ε [ή 3. . 3 / λ ἡνιόχος δ ἄνέπαλτο «Φοώτερος" ἐσσυμένος δὲ 

εἰς χθόνα πεπτηῶτι παρίστατο γείτονυ δίφρῳ, 

αἰδομένη παλάμη τετανυσµένον ἵππον ἀνέλκων, 

καὶ βαλίη µάστιγυ κατηφέα πῶλον ἱμάσσωγ. 

καὺ 9ρασὺς ᾽άκταίων, πεπονηµένον ἐγγύθι δίφρου 

Φαῦνον ὀπιπεύων, φιλοπαίγµονα ῥήξατο φωνήν᾿ 

«γε, µάτην ἀέκοντας ἐπισπέρχων σέθεν ἵππους, 

Λῇγε, µάτην’ φθάµενος γὰρ ἀπαγγέλλω «4ιονύσῳ, 

Φαῦνος ὅτι προθέοντας ὅλους ἐλατῆρας ἐάσας, 
ή 3 / 3 4 ε/ Γ ψὀστιμος ὀψικέλευθος ἐλεύσεται, ἅρπατα σύρων. 

φείδεο σῆς µάστιγος, ἐπεὶ ταμεσίχροῦ κέντρῳ 

σῶν ὃρόων ὤκτειρα δέµας κεχαραγµέχον ἵππωγ. 
2/ ) , 1) ΄ 3 ΄ 

Ἐννεπεν, ἀστήριατον ὄχον προκέλευθον ἐλαύνων 

ὠκυτέρη µάστιγι᾽ καὶ ἄχνυτο Φαῦνος ἀκούων. 

καὺ µόγις ἓν δαπέδῳ, λασίης δεδραγµένος οὐρῆς, 

πεκλιµένων ὤρθωσε δέµας κεκογιµένον ἵππων 
, / .[ ͵ καύ τινα λυομένοιο παραΐξαντα λεπάδνου 

πῶλον ἄγων, παλίνορσον ἐπεσφήκωσε χαλινῷ ' 

στήσας ὃδ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα παρεσσυµένων πόδας ἵππων, 
ή ἅρματος ὕψι βέβηκε" καὶ ἴχνιον ἅρματι πήξας, 

Υ. 568. κεκόρυστο --- ἁκμὼν εᾱ. ϱτ. ὨθάϊΙ, αποὰ ο Εαῑ, οοι- 
ἀθοίατα {π θε, αἷε, τεοερίαπι οδί; 56 {οχί, ἄκρων Ῥταρδίϊίδεῖ, 

ο. ν, 411. 

γ. ὅ77. ἐώσσας οτι. 
γ. ὅδο. ὤμτειρα να]ρο. 

γ. 285. λουομένοιο εἀῖ, οοπίϊα 5ΘΗδΙΠΗ. 
γ. ὅ9δδ. Μιδρτανίως αἆ Ειχίρ. Ἡἱρρο]. 1305. ἴοηίαραὶ ἴχνιον 

ἐμβάδι πήξας, ἔτιδίτα. 
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φρικαλέῃ µάστιζε τὸ δεύτερον ἵππον ἱμάσθλῃ. 

καὺ πλέον ἤλασε Φαῦνος, ἐπισπέρχων δρόµον ἵππων 
» ν 3 39/ ο ς ω ς ὠκύτερον ὃ᾽ ἐδίωκα παροίτερον ἤνιοχδα. 

καὺ φῶαμένους ἐκίχησεν, ἐπεὺ µένος ἔμβαλεν ἵπποις 
σ 3 / φι λ σ, / ἵππιος ᾿Εννοσίγαιος, ἓὸν Φρασὺν υἷα γεραίρων" 

στεινωπὴν δὲ κέλευθον ἰδὼν περὺ κοιλάδιυ πέτρη, 
μ.) ω ε{ ή 2/ / ἔμφρονα μῆτιν ὕφαινε δολοπλόκον, ὄφρα κιχήσας, 
ϱ/ ι , πο4 4 , 

ἅρματι τεχνήεντι παραΐξειεν “χάτην. 

ῥωγμὸς ἔην βαθύκολπος, ὃν ἐξέθῥηξε κελεύθου 

χειμερίη µάστιγυ 4ιὸς µετανάστιον ὕδωρ, 
, ἠερόθεν προχέοντος. ἐεργομένῳ δὲ ῥεέθρῳ 

»/ . . ὄμβρου γειοτόµοιο ῥάχις κοιλαίνετο γαΐης, 
τ λ ΔΝ αἱ ας , δί ή. 4 Ίΐχυ μολὼν, ἀέκων ἀνεσείρασε δίφρον ᾿ἀχάτης, 

φεύγων ἄγχικέλευθον ἐπηλυσίην ἐλατῆρος 
ς 3 / ) 93 , μην καί οἵ ἐπεσσυμένῳ τροµερην ἄνενείκατο φωνην 

Εἰσέτι, νήπιε Φαῦνξ, τεοὶ ῥυπόωσι χιτῶνες, 
νι Α ρω . Π ΄ ’ 3 κ εἰσέτι σῶν ὀχέων ψαμαθώδεές εἶσι κεραυγοί 

οὕπω σῶν ἐτίναξας ἀκοιμήτων κόνιν ἵππων. 
ο) ει / λύματα σεῖο κάθαιρε" τί σου τόσον ἵππον ἐλαύνειν ; 

- [ή 

µή σε πάλιν πίπτοντα καὺ ἀσπαίροντα νοῇσω. 

πό .------..- 

ν. 580. µαστίζετο δεύτερον θἆ. Ῥτ. θπαθιά. ας. 
ν. 206. Οἰατίας ἀεάϊσδει κἐρδεὶ τεχνήεντι, οἵ- Υ. 185. 
γ. 507. Αριά Ἠοιη. Ἡ. ψ’. 4φο. ῥωχμός βοπρίταγ. 
γ. 4οι. ἦχι αἆ. Ρε, 
Υ. 403. ἀγκικέλευθον πτα(αθ θά1τ. 
γ. 492. ἐνενείκατο γω]βο, αποᾶ τατίιθ ἳ {οχῖο 1 ἀνενείκατο 

πηαζαπάαπι, ἀῑοίτ Θομχαᾶ. αἆ ΆΤαφ. Ῥ. 41. 

γ. 4οδ. Τιουυνα Ἠππο θαδροσῖυα Παβαίε Εαἰκοπρισρίας, ο{ζει- 

58, Ἠηὶθὶ {αΐἱου, νοςββια]ο κεραυνοί. «Απ κορῶναι: ὈθίιΟ δι 

4ο Ρτοιπἰπομίίοχθ ααἶαιι ρατῖθ οατγα8, {οτίαθεο {6ΠιοΝΙ5 ααῖ ακῖς, 

γ. 407. κάθηρε οί. ϱτ. κάθηρε οὐ, αἩ. οκ ἀερεραῖ ριίο: 

τὲ σοὶ πλέον, ἵππον ἐλαύνειν ; 
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. 
σὸν Φρασὺν ᾽ἁκταίωνα φυλάσσεο, µή σε πιχήσας, 

, ’ ο ς το. ον. 9) ταυρείη σέο νῶτον ὑποστίξειεν ἵμάσθλη, 
΄ / « 

µή σδ πάλιν προκάρηνον ἀκοντίσσειε κογίη. 
οω / οω 

εἰςέτο σῆς µεθέπεις κεχαραγµένα κυκλα παρειῆς" 

Φαῦνε, τί µαργαίνεις, ξυνηότα μῶμον ἀνάπτων 

πατρὶ ΠΠοσειδάωνι καὺ ᾿Πελίῳ, σέο πάππῳ; 

ἄζεό µοι Σατύρων φιλοκέρτοµον ἀνθερεῶνα᾽ 

Σειληνοὺς πεφύλαξο καὶ ἀμφιπόλους «{ιονύσου, 
. μα λ / λ 3 λ ’ , δί μὴ σοὶ ἐπεγγελάσωσι καὶ αὐσταλέῳ σέο δίφρῳ. 
οω [ή ου ο) ; 

πῇ Ὀρόνα; πῇ βοτάναι; πῇ φάρμακα ποικίλα Κίρκης; 
/ ; ώ... ϱ/ 3 ή Σ Ὢ ω, 

πάντα σε, πάντα λέλοιπεν, ὅτ εἰς δρόµμον ἦλθες ἄγῶνος. 

τίς κεν ἄπαγγείλειεν ἄγήνορι σεῖο τεκούση 
Λ , [ή ε/ Δ .] ’ 5 ΄ 

καὶ σέο κύμβαχον ἅρμα καὶ αὐχμώουσαν ἱμάσθλην; 

Τοῖον ἀπεθῥοίβδησεν ἀγήνορα μῦθον 4γάτης, 
ος , 5 

κερτοµέων" Νέμεσις δὲ τόσην ἐφθέγξατο φωνήν. 

καὺ σχεδὸν ἤλυθε Φαῦνος, ὁμήλυδα δίφρον ἐλαύνων" 
ε/ } εϱϱ / κ 3 , 3 4 ἅρματι ὃ᾽ ἅρμα πέλαζε, καὶ ἄξονι γόμφον ἀράσσωφ 

μεσσοπαγὴ, συνέαξε, βαλὼν τροχοειδέῖ κύκλῳ. 
ὰ λ 3 ψ] 5) ο Φ:: . λ , καὶ τροχὸς αὐτοκύλιστος ἕλιξ ἐπεκέκλιτο γαίῃ, 

ἅρμασιν Οἴνομάοιο πανείκελος, ὁππότε, κηροῦ 

Φαλπομένου Φαέθοντι, λυθεὶς ἀπατήλιος ἄξων 
ή ρω 

ἱπποσύνην ἀνέκοπτε μεμηνότος ἡγιογῆος. 

ν. 41ι. ἀκοντίζειε θά1τε, 
ν. 415. Θοίους τε]]ααί ξυνηότα, (πιαπιαᾶπι Ῥτβθδίο θ856ἱ ἕυ-- 

φήονα, θἳ Γοτίαδδο δοπιίπαπι, Ἀυνήονα Βλοάοπιαηπας. 
ν. 410. «Σιληνοῦ αἁ1ττ. 

γ. 418, πῆ ἴει 5ἵπς γοςα]ῖ 5ῇΏδετ, εᾱ. ϱ5. 

γ. ἆ21. αύμβαλον ἅρμα παϊτααιθ εἀἰίο; οοττεχεταῖ Τ4Πιθπ 
Έσα]]κεπΏ. 

Υ. 425, Όαπαθαθ Κοππαπι τορτε]οπαϊε, ααοᾷ ἀο Νεπιθεί βοτ- 
Ῥδίι: ἐφθέγξατο φωνήν, οσα ἀἰσθμάττα Γιφθὶ ἐγράψατο, Οα]ά 
5ἱ Ῥοδϊα ἀθάίτ /λέγξατο 5 

γ. 425. ἘΟΥΙ8560 πέλασσε. ἵοςκ ἄξονι οδῖ ἵπ οᾱ. Ρύ. 
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1 Δ ’ μ)) 3 ’ 3 / 

στεινωπὴν δὲ κέλευθον ἔχων, ἀπέμιμνεν "4χάτης, 
{ / υ 

εἰσόκε τετραπόρων ὑπὲρ ἄντυγος ἥμενος ἵππων, 

ὠκυτέρή µάστιγι παρήλυθε Φαῦνος «χάτην, 
τρ ε Ἅ.[. τν , ο» τε οἷά περ οὖκ ἀἴων" καὺ ἐκούφισε μᾶλλον ἱμάσθλην, 

µαστίζων ἀκίχητος ἐπειγομένων λόφον ἵππων. 

καὺ πέλεν "κπταίωνος ὀπίστερος, ὕσσα «Φορόντος 

δίσκου πεμποµένοιο πέλει δολιχόσκιος ὁρμή, 

ὃν βριαρῇ παλάμη δονέων, αἰζηὸς ἰάλλει. 

«αιοῖς ὃ᾽ ἔμπεσε λύσσα" καὺ ἤρισεν ἄλλος ἐπ᾽ ἄλλῳ, 

συνθεσίας πεύχοντες ἀτεκμάρτου περὶ νίκης 

ἐσσομένης' τὰ δὲ δῶρα Φυελλοπόδων χάριν ἵππων 
3λ8 Π ο Ἰφ) Π 3λ ιά νι ’ ἢ τρίπος, ἠὲ λέβης, ἢ φάσγανον, ἠὲ βοείη. 

καὶ ναέτης ναετῆρι, φίλος ὃ᾽ ἐρίδαινεν ἑταίρῳ, 
[ὁ 1 ’ 4 , ο β ὃν ; γηραλέος δὲ γέροντι, γέῳ νέος, ἄνέρυ ὃδ᾽ ὄνήρ. 

5  3Ἱ/ ΕΞ] [ ς , ελ αν τα , 

ἦν ὃ᾽ ἔρις ἀμφοτέρων ἑτερόθροος, Ὁς μὲν ἄχατην 

κυδαΐνων, ἕτερος δὲ χερείονα Φαῦνον ἐλέγχων, 

ἐν χΦονὺ πεπτηῶτα κυλινδομένῶν ἄπὸ δίφρων, 

ἄλλος ἐριδμαίνων, ὅτι δεύτερον ἠεν ᾿Ερεχῷ εὓς 
3 ’ ω » ο ω 

εἰναλίου Τελχῖνος ὀπίστερος Πνιοχῆος " 

ἄλλῳ ὃδ᾽ ἄλλος ἔριζεν, ὅτι φθαμένων δρόµον ἵππων 
3 1 Π Γ 3 λ 3 ά 

ἀγχιφανῆς γίκησε πολύτροπος ἄστυς «θηνης, 

Σκέλμιν, ἔτι προθέοντα παραίξας ἐλατῆρα. 

{ ν. 452. τετραπόδων ὑπὲρ ἆ. ἥμιον ἵππων οἆ. Ῥτ. τετραπὀό-- 
ὃων --- ἤμυον ἵππων ϱᾱ. αἲ. εκ ἱπ[ε]οί οοπἰθοῖ. Τα]. αι οἳ 
ἦμυεν Ῥτοροδιαί5οο ἀῑοίίατ. Ὑϊάσος πήμῖ γεταπι ἀθάίδδο: Ταυπας 

της θγαξ, αἱ αααίαοχ Θᾳ108 χοβοτεῖ, υἱά. Υ. 167. 8644. 
ν. 455. περήΛλυθε Ῥοτ «οιπρεπά. εἰ. Ρ5, 
ν. 456. ὀπίστερος" ἀλλὰ Θορόντος οἀϊτι, οἷα 1οπῖαραι Θοα]. 5οἆ 

ο[. ν. 475. Ίαιι Ἠ]οάοπβηπιβ ὅσσα ναὶ οἷα. 

γ. 444, νέος νέῳ, ἀγέρι αϊτε. ἱπαπβροθαΐ, «επιαάπιοάιπι Ίοι- 

ηὶ δις Ῥοδια]αῦαῖ, 

ν. 4490. Θαυφίαπιίγαια ἠνιοχῆος ΠΠ Ῥχο ΧΟΠΙΟ αἲ αάῑεςί. 

εἰγαλίου ἀῑδίθοξαια ο5ῖ, αἱ ἡνιοχεύων πιβ]ἱ8. 
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Οὕπω νεῖκος ἔληγδ, καὶ ἔφθασεν ἐγγὺς ᾿Ερεχθεύς, 

ἵππους ἔνθω καὶ ἔνθα κατωμαδὸν αἰὲν ἱμάσσων' 

465 καὶ πολὺς ἱππείοιο δι αὐχένος ἔθῥεεν ἑδρὼς 

μαὶ λασίου στέρνοιο" καῦθ᾽ ἠνιόχοιο δὲ πυκναὺ 

΄ αὐχμηραὺ ῥαθάμιγγες ἐπεῤῥώοντο κονίης" 

ἅρματα ὃ᾽ ἀγχιπόροισιν ἐπέτρεχεν ἴχνεσιν ἵππων 
5 / / Δ 3ν. { , 
ἄλλομένη στροφάλιγγι καὺ οὗ τροχόεντι σιδήρῳ 

46ο Λεπταλέης ἀτίνακτα τινάσσετο νῶτα κονίης. 

αὐτὰρ ὃ πωτήεντα μετὰ δρόµον ὑψόθι δίφρου 
3 ῃ ΕΥ 3 οω ςυν 3 ὺ) ω 

εἷς µέσον ἠλθεν ἀγῶνος: ἕφῷ ὃδ᾽ ἔσμηξε χιτῶνν 

µυδαλέων ἱδρῶτα διαστάζοντα µετώπων. 
ὰ ν. 97 9, ον 1 ἃ μαὶ ταχὺς ἓκ δίφροιο κατηϊθ' μηκεδανὴν δὲ 

465 εἲς ζυγὸν εὐποίητον ἕῆν ἔκλινεν ἱμάσθλην: 

ἵππους ὃ᾽ ᾽άμφιδάμας Βεράπων λύεν' ὠκύτερος δὲ 

τερποµένῃ παλάμη πρωτάγρια κούφισε νίκης, 

ἱοδόκην καὺ τόξα καὶ εὐπήληκα γυναῖκα, 
/΄ ς ον Φ. νρ τ σω ’ 

πάλλων Ἡμιτόμοιο µεσόμφαλα νῶτα βοείης. 

47ο Τῷ δ᾽ ἔπι δεύτερος ἦλθε «Δαλασσαίων ἐπὶ δίφρων. 

Σκέλμις, ἐπισπέρχων ΙΠοσιδήϊον ἅρμα «Φαλάσσης, 

κύκλος ὅσον τροχόεις ἀπολείπεται ὠκέος ἵππου, 

τοῦ μὲν ἐπαΐσσοντοο ἐπισσώτρων µόγις ἄκρων 

ἐκταδίης φαύουσιν ἑλισσομένης τρίχες οὐρῆς 

475 δεύτερα ὃδ᾽ εἶλεν ἄεθλα, καὶ ὤρεγ6 «αμναμενῇῆ!, 

ἔγκυον ἵππον ἔχειν, ζηλήμονι χειρὺ τιταίνων. 

Καὶ τρίτος ᾽άκταίων ἀνεκούφισε σύμβολα νίκης, 

χρυσοφαῆ Βώρηκα, παναίολον ἔργον Ὀλύμπου. 

ν. 457. ἐπεῤῥώοντο πονίῃ οχῖτι. οἵ. Τ]. ψ’. δο1. 
ν. 47. πια] ὢοα]ίρος Ῥοδί ν. ἀτά. οοἱ]οσαπάιπι ατα. Ῥεγ- 

ιαχραίο οί πθχια οἱ, ΤΠ. ψ’. 91ο. 
ν. 476. ἵππον ἔχεις αὐλῖ, ἠπουμοίπμε; δια ή ας Γαἱ6δει ἄγειν. 

ἨἩλμοάοπιαμυ5 έχων, 
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Ἰῷ ὃ᾽ ἔπι Φαῦνος ἵκανε' καὺ αὐτόθι δίφρον ἐρύσσας, 
ά4δο ὀμφαλὸν ἀργυρόκυκλον ἄνηέρταζε βοείης, 

486 
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αὐχμηρῆς µεθέπων ἔτι λείψανα κεῖνα κονίης. 

Καὶ Σικελῷ Φεράπων βραδυδίνεος ἐγγύθυ δίφρου 

χρυσοῦ δισσὰ τάλαντα κατηφέῖ δεῖξεν ᾿4χάτη, 

οἰκτρὸν ἀγηνορέοντι φιλοστόργῳ «4ιονύσῳ. 

Αὐτὰρ ὃ πυγµαχίης χαροπΏς ἔστησεν ἀγῶνα. 

πρώτῳ μὲν Φέτο ταῦρον ἄπ᾿ ᾿Ινδῷοιο βοαύλου 

δῶρον ἄγειν ἕτέρῳ δὲ, µελαῤῥίνων τέρας ᾿{νδῶν, 

βάρβαρον αἰολόνωτον ἄγων πατέθηκε βοείην. 

ὀρθωθεὶς ὃ᾽ ἀγόρευεν, ἄεθλητῆρας ἐπείγων, 

εὐπαλάμου δύο φῶτας ἐριδμαίνειν περὶ νίκης" 

ΤΙυγμῆς οὗτος ἄεθλος ἄτειρέος" ἄθλοφόρῳ δὲ 

ἄἂνέρυ γικήσαντι δασύτριχα ταῦρον ὁπάσσω" 

ἀνδρὺ δὲ νικηθέντυ πολύπτυχον ἄσπίδα δώσω. 

ὝΏς φαµένου Ἠρομίοιο σακέρπαλος ὦρτο «Μελισσεύς, 

ἠθάδι πυγµαχέη μεμελημένος" εὐκεράου δὲ 

ἀφάμενος ταύροιο τόσην ἐφθέγξατο φωνήν: 

ν. 4δ.2. Σικελὸς 9. βαθυήνεος θά ἡΙ, Όθενιας ΠΟΠ {αοἵ]ο Φου] 
εαῖ, 5εᾷ Αε]ιαϊῖες ἴρ5ο, οἵ, Υ. 169. ἨΠοιδιτοδιπ αἀῑθοι,. ῥαθνή-- 

γης ἆο ργοΓωπαίς ᾖαδεπῖς Ππιεερτείαϊας οδί Πβίπαἃς, {οτίαβ8θ ]ογᾶ 

χθηηίδδα Ῥοπάθηϊία 8181 ΒΟΙΙΙΔΗδ. Φ6ά 5ἱ ααίᾷ γετί Ἠωῖο ΓΟΥΠΙάΘ 

1ποδί, Ῥογίπαϊ Ρος αἆ ἄνω, ἀνύω, αϊ βραδυήνης, βραδυήῄνυτος 
δίφρος εστι εἷῖ, ἀιοιι]του γίαιι οομΠΟίΘΗΠ6. Θεά ἀθθίάετο αιι- 
οἰοτίϊαίθια, ἈΝοβίιπι Νοππίουτα ϱδῖ, ου αΏβρί ορροπίῖασ ταχυ-- 

δίνηςε, ν. 655. Ἐλοάοπιαηπαδ: ,,βαθυήνεος βαβρθεϊπα. 

ν. 485. ᾽άχάτην εᾱ. ϱγ. οπιεπᾶαία α Έα], Ἠῖοκ ν. 584. οὐκτρὸν 
ἀγηνορέοντι Ἱπερίιπα 4οππαθι οοπἡπθῖ, ηἱδί {οχἱ4589 ἀπηγορέοντο, 

Ῥχο {οΣΙΩ8 ρᾶ88. ἀθάΙτ, φιὲ δε εδίάετ εποµδαδαέ αρ. Βαςσμιπῃ. 

γ. 48δδ. πυγµ. χαροπῆς, αδί οσι]ὲ πιἰσαπἑ{ 10η ΠπϊεΠίρο. Εοτῖ. 

χαλεπῆς, πα αΏΡῖ ἀλεγεινῆς. ΟΙ. ΤΝ. 425. 

ν. ἀ4δ6, Ἴνδώοιο οἀ ει. ταῖ 9ο]θιηῖ, 
ν. 4δ7. Ἐοτίᾶδθο δώρον ἄγων. 
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Ἐλθέτω, ὃς ποθέει σάκος αἱόλον" οὗ γὰρ ἐάσω κ 
3/ / ρω « 3/ - 3 ἄλλῳ πίονα ταῦρον, ἕως ἔτι γεῖρας σείρω. 

΄ 3 

ως φαµένου, σύμπαντας ἐπεσφρήγισσε σιωπή 

Ἐὐρυμέδων δέ οἵ οἵος ἄνίστατο, τῷ πὀρεν Ἑρμῆς 

ὄργανα πυγµαχίης γυιαλκέος, ὃς πάρος αἲεὶ 

πατρῴῳ µεµέλητο παρήµενος ἐσχαρεῶτι, 
5 όού ; 3/ [ή 

Ἡφαιστηϊάδης, σφυρήλατον ἄκμοτα τύπτωγ. 

τὸν μὲν ἐριπτοίητος ἀδελφεὸς ἄμφεπεν ἄλκων" 
πω «ὖἩ, 4 - / Τ// ασ. / ζῶμα τε οἵ παρέθηκε, μαὶ ἤρμοσεν ἰξυῖ µίτρην, 

καὶ δολιχαῖς παλάμησι κασιγνήτοιο συνάπτων, 
3 ’ .”/ / ς. Ν ε [ή 

ἀζαλέων ἔσφιγξε περίπλοκον ὃλκὺν ἵμάντωγ. 
ὰ ΄ 9 / 5 ς ω ρω ; καὶ πρόμος εἷς µέσον ηλθεν, ἑοῦ προβλῆτα προρώπου 

λαιὴν γεῖρα φέρων, σάκος ἔμφυτον" ἀντὶ δὲ λόγχης, 

ποιητῆς παλάμης ταµεσίχροες σαν ἱμάντερ' 
9 3 3 , λ.{ / ς , 

αἰεὶ ὃ᾽ ἄντιπάλοιο φυλάσσετο δύςμαχον ὁρμήν, 
’ [ή λ ... Ἂ /΄ ... 

µή ποτέ µιν πλήξειε κατ ὀφρύος ἠὲ μετώπου 
3, ε Ίς , 3/ 3 - 

[ηέ µιν αἵμάξειε τετυµµενον ἄπρον ἀράξας ] 

γ. 4907. ἐάσσω αἆῖτι, 

γ. 400. ξύμπαντας --- σιωπῇΏ ε11. δεᾷ ἀἆαίίνιιδ ροδίυ]αβδοί φά-- 

µενος, 
γ. ὅοο, οἷοε θᾱ. Ῥτ. ἆααοά ἴαοῖίο πππϊαϊίαπα απ εᾱ, αἷτ. 

γ. δ02. πατρώῳ νυ]ρο. 

γ. ὅοά. ἐριπτοίητος θαδρεοΐιπα εριλείοῃ. 

γ. δοδ. ζῶματε οἱ εἆ. ϱγ. ζωμά σε οἱ εᾱ. αἲῖ. 

γ. ὀο0. Λόχμης θὰ. Ῥτι α Έα]. οπιεμάαῖα. Ὑδιθ. 864. εα αχ 
γι]6δο ταμεσίχροος ππα]θ, εαπὶ ἑμάντες 14 ερἰ]οῖοι Ῥοβίι]εηῖ, 

τ. ὁ15. τπποῖδ Ιπο]αδί οσα Ὀα]σετο, αῖ αΠαποίεδ γεγδα6 »ιι- 

Ῥετῆιῖ, τε]αῖ αι τεοθηδίοπί5 τεΠφπίας, οεουτγαί. ϐππαριβ 

Ῥοβιτεπιᾶ Ύθηδαφ γειρα, ἄκρον ἀράξαε, οιπα Ώπθ ῬταθοεάεηΙί8 
Υθις. ρε:πηιίαπάα ορ]παίαδ, Ἠπος ντ, Ῥατίῖο, τετυµµένον Τα 

αἶπο ἀϊςσΗποίο Υα]πθτο ατα Ῥτοβαβί]ηίοι αῑεΙ. Ὁτ νειδι5 οοἶας- 

τραῖ, ἰαϊαεπάιΙη εχοἰἀϊ5δο «ιιαθάαπ, [οτίαςεο 4 αατίθα8 ϱἵ πᾶδο 

ορίναπσα[δ, ἆααο γα]πθτα Ῥοῦταη Ῥταείεγιϊδδο πΙτος, --  Ἠαες 

(ταεβας. ΤΙ γεια 610, Ρεπιήπαθ νἰάείας, δε οεοΠοσαμάα 



δι 

5520 

520 

52ο 

4ΙΟΝΥΣΙάΚΗΣΝ 44. ΧΧΧ. 271 

ἄκρα διατµήξειθ, κατὰ προτάφοιο τυχήσας, 

εἰς µέσον ἐγκεφάλοιο φοήµονος ὄκρον ἀράξας, 

ἢ, παλάµην τρηχεῖαν ἐπὺ κροτάφοισι τιταίνων, 

ὄμματα γυμνώσειε Λιπογλήνοιο προοώπου, 

ἠὲ δαφοινήεντος ἀρασσομένοιο γενείου 
” [ή 5 [ή , 3 μ 3 [4 

ὀξυτέρων ἐλαάσειε πολύστιχον ὀγμὸν ὀδόντων. 
[ή 

Ἔνθα μὲν Ἐὐρυμεδοντος ἐπεσσυμένοιο Ἰελισσεὺς 
32/ 3) ολ λ λ 2/ ’ στή θεος ἄκρον ἔλασσεν' ὃ δὲ σχεδὸν ἄντα προοώπου 

χεῖρα µάτην ἐτίταινε, παὺ ἤμβροτεν, Πέρα τύπτων 
/ ος ] ιά ’ , 3 ’ 

καί µιν ἀεὺ τροµέων περιδέδροµε, κπόλπον ἀμείβων, 

δεξιτερὴν γυμνοῖο κάτω μαζοῖο τιταίνων. 

ἄμφω ὃ᾽ εἰς ἓν ἵκανον ἐπήλυδες, ἄλλος ἐπ᾽ ἄλλῳ. 

ἴχνεσι φειδομένοισι ποδὸς πόδα τυτθὸν ἀμείβων" 

χερσὺ δὲ χεῖρας ἔμιξαν. ἐπασσυτέρησι δὲ ῥυπαῖς 
η 5 , Ε] / ζω εν. 4. φρικτὸς ὁμοπλεκέων ἔπεβόμβεε δοῦπος ἱμάντων 

ἀκροτάτην περὶ χεῖρα" γαρασσοµένης δὲ παρειῆς 

αἱμαλέαις λιβάδεσσιν ἐφοινίγθησαν ἑμάντες. 
᾽ ιά ’ δω 5 ντ πω ἀ [6 

καὺ γενύων πέλε δοῦπος"' ἐπὶ Φρωσμῷ δὲ προσώπου, 

Ῥο5ῖ ν. ὅ1δ. αἀάῑιο ἵπ πα Ἰασμπαρ 5ἱρπο. Όπας Ῥγαθοθάαη!, δῖο 

οἱ υθιάα Ῥπῖο: 1ὲ μετώπου ἄκρα διατµήξειε, κατὰ κροτάφοιο 

συχήσας εἰς μέσον, ἐγκεφάλοιο νοήµονος ἄχρις ἀράξαςι Εεγπιαπε, 

ν. 641, γήῦεος ἄκρον οᾱ. ϱτ. οπιειᾶ, Ἐαΐις, 

ν. 924. καρπὸν ἀμείβων νο]εραι Θσα]ραι, ΝΙΠ1 παπά : 

πόλπον ἀμείβων τεδρὶοῖι απϊθοε(επἰία. ν. 521. Ῥτίπιαια θταῖ: ἄντα 

προεώπου χεῖρα ἐτίταινε, παμο Ῥτο {αεῖθ, Ῥοεϊίαθ οἩρβίιϊ, «ιο 
ππαπάπη Πμτεηάαϊ, Ύ. 56. κάτω μαζοῖο, Ῥα]απι εδῖ, ους νι]ραῖο 

πατὰ µαζ, Ῥταθίια]θιϊτ. 

γ. 520. ἀκροτάτων θα{ίτ. ἀποοποίπηθ. 
γ. 951. ἐπὶ Όρωσμῷ δὲ προεώπου, εοἶ]επι Γαοῖεί οθτταϊῖπι 16- 

Ῥτολμειάαπί Όωπαεας αἱ Πείηδίας, Ὦί56,. Ῥϱ. 104. ππθ]Ίας {θεἱεξἙεμῖ, 

5ἱ Ίου ἀππρε ταση εκρ[οαίεπῖ. Θαδρεοίαιι ἐπὶ Όρωσμῳῷ, 5εᾶ 

βυδρεείαπι θίαπι προεώπου, αιιοᾷ ν. ὅ55. ἵπ θαἆθμι 9εἀθ τεοιτγζ. 
Ἐιίίμθ {οχίβ5960 ὑπὸ Φρωσμῷ δὲ μετώπου, εὐρυτέρου γεγ. σμῦ αἷ- 
Μίοτε ]γοπέε, φας ἔωπιοτε Ἰαΐ{ο} [αοίαι αεδέµαδαπέ, [μεῦαπέ 5απ- 
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εὐρυτέρου γεγαῶτος, ἐκυμαίνοντο παρειαί" 

ὀφθαλμοὺ ὃδ᾽ ἑκάτερθεν ἐκοιλαίνοντο προσωπου. 
3 , λ 1) ιά ” , 

Ἐθρυμεδων μὲν ἔκαμνε ἸΗελισσέος ἴδμονι τέχνη, 

635 ἄσχετον Πελίοιο µένων ἄντώπιον αἴγλην, 

ὄμμα καταυγάζοντος" ἐπαϊξας δὲ Ἰζελισσεύς, 
[ή 3, 

ὀξυτέρη στροφάλιγγυ µετάρσιον ἴχνος ἄείρων, 
3 Δ µ 2/ μα ] 1/ ω «ὶ κ 
ἀμφὺ γναῦμον ἔτυψεν υπ᾿ ούατος" αὐταρ ὃ παµνων 
ε/ ε ΄ 3 ’ ρω ’ 
νπτιος αὐτοκύλιστος ἑρεισατο γωτα 3ΑολιΏ, 

δ40 Φυμολιπὴς, μεθ ύοντι πανείκελος" εἶχε δὲ κόρσην 

κεκλιµένην ἕτέρωσε, καὶ αἵματος ἔπτυεν ἄχνην, 

λεπτὰ παχυνομένοιο" Λλαβὼν δέ µιν ἐκτὸς ἀγῶνος 

στυγνὸς ὑπὲρ φώτοιο µετήγαγε σύγγονος «ἄλκων 

πληγ] ἄμερσινόῳ βεβαρημένον. ἐσσυμένος δὲ 

Χ κ έ κ ἂ ο 

δ45 ᾿Ίνδῴην περίµετρον ἄνηέρταζε βοείην. 

Καὶ διδύµους «4ιόνυσος ἄεθλητῆρας ἐπείγων, 

ἄνδράσιν ἀθλοφόροισι πάλης κήρυξεν ἀγῶνα. 

πιίπε βεπαε θἵο, Ὑε] ὑπὸ τρωσμῶν απὶ θρόμβων Φΐνθ προεώπου 
εἶνο μετώπου. αοὰ Ταβίπας γ]ἀετῖ Ῥοεςδοῖ απίο οσι]οβ Ἰαβμάρ»θ, 

νοτίθηδ: αὖ Ἰοίµ φετο [Τοπέϊδ --- τεήαια ἴασθτθ Ῥγαρσῖαϊ, 

γ. 502. ὀφθαλμὸν εάϊίατ εἶπθ 8θηξα. Ἐαοῖο ἴοῖα Ππαπιεθοεηίθ, 

οσοι] ἀπίες απιοχθϐ φαρδίάαπτ, οἳ γε]α π εανο τεπααυηῖατ, 

π]θί 1οΐρας Ῥτίας εκτ Γαετίηζ, 

γ. ὅδ4. Αρυμέδων θἁ1τῖ. οδοΙἴαηῖθς. 
γ. 508, ἄμφω γναῦμὸν ἔτυψαν αἀϊᾶ, ποἩ πιεΒταΒδ, ἄμφω Ίγνα-- 

Φμὼ ἔτυψεν Ομπ. εχλΙΡιάτ, Ῥαϊοι, αυῖά γοετυπα αἱ, Εϊ γἰάεταῖ 

ἨλοάοπιβηΠ 8, 

ν, δ44. βεβαρυμένον εἀΙι. ἜῬοδι Ἠαπο Τοιδαπα Ἱασσπαπτῃ πιῖ]ιᾶ 

νίάεοι ἀθίοχίδεο: ΡΕΙΠΙΊΙΠΙ ΘΠΊ1ι ΦΘΥΠΙΟ 6556 ἀεβρεραι ἆε ἌΤε]ίςδςεο 

νἰοῖοτθ, ααὶ ἵααταπα, ϱο{, Υ. 402. 495. 84. 51δί ἀερίατα, αράαςθτθ 

{οδιπαῦαῖ, ταϊ 15 ἀπ αρῖο ἐσσυμένος 1 {εαίβο ἀῑοί Ῥοϊαεγίξ, 

10 Αἶοοπ, αιά {ταίτεπι ο. Υ. ὁοά. σἰείαπι ϱἳ εκαµΊπεπι Ῥτίας 
αὐδροσίαϊίατας εγαῖ. 

γ. 545. Ἰνδώην θάΠΙ. Ῥτο Ἠ1ΟΙ6. 
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Δ / .3 / 3 Ρ ιο / καὺ τρίπος Εἰκοσίμετρος ἄεῦλιον ἵστατο νίκης 

πρώτῳ ἀεθλητῆρι' τίθει ὃδ᾽ εἲς µέσσον ἄείρας 

ἀνθεμόεντα λέβητα, χερείονι φωτὶ φυλάσσων. 
3 λ 9 3 { ν ου 
ὀρθωθεὶς ὃ᾽ ἰάχησε πάλιν σημαγτορι φωνῇ" 

4εῦτε, φίλοι, καὺ τοῦτον ἐγείρατε παλὸν ἀγῶνα. 
/ λ ΄ 

Ἔννεπε” κεκλοµέγου δὲ φιλοστεφάνου «4ιονύσου, 
ρω ο ω ” [4 η / / 

πρῶτος “4ρισταῖος, μετέπειτα δὲ δεύτερος ἔστη 
3 { ’ / 

Αἰακὸς, εὐπαλάμοιο πάλης δεδαηµένος ἔργα. 
; 3 , 3 / , ο. 

ζώματι δὲ σκεπόωντες ἄθηήτου φύσιν αἰδοὺς, 
γα , « εν 3 , λ 

γυμνοὺ ἄεθλεύοντες ἐφέστασαν" ἀμφότεροι δὲ 
σω Δ 3 ’ , αλ / ο 

πρῶτα μὲν ἀμφοτέρας παλάµας ἐπὶ δίζυγυ καρπῷ 

σύμπλεκον ἔγθα καὺ ἔνθα, χυτῆς ἐπὸὺ νῶτα κογίης 
3 ή Ὃί υΜ 3 { µ, οω ἄλλήλους ἐρύοντες ἀμοιβάδις, ἅμματι χειρῶν 
3 ιά / ” 3 3 / ) ’ 

ἄκροτάτῳ σφίγξαντες' ἔην ὃ’ ἀμφίδρομος ἄνήρ, 
3/ / 2/ ο 4 σω 

ἄνδρα παλινδίνητον ἄγων ἑτερόζυγυ παλμῶῷ, 

ἕλκων ἑλκόμενός τε’ συνοχµάζοντο γὰρ ἄμφω 
ευ 3 / ΄ 3 4 π Δ ’ 

χερσὶν ἅμοιβαίησιν" ἐκυρτωσαντο δὲ δειρήν " 
Δ ΄ 

µεσσατίῳ δὲ κάρηνον ἐπηρείδοντο μετώπῳ 
3 , βι Ἀν, ὰ [4 3. Δ , ἀχκλινέες, γεύοντες ἐπὺ γθονός: ἓκ δὲ µετώωπων 

«)λιβομένων καμάτοιο προάγγελος ἔθῥεεν ἵδρώς. 

ἀμφοτέρων ὃ ἄρα νῶτα κεκυφότα πήχεος ὅλκῷ 

δίζυγι συμπλεκέος παλάμης ἐτρίβετο δεσμῷ ' 
----..-----ᾱ 

ν. 657. Ἐοχίαςθο ἀεθλεύσοντες. 

276 

ν. 56ι. ἀμφίῤῥοπος γο]εραῖι Οαπαθιβ, 56ΠΦΙΠΙ Ἰοοίἱ πο {πἱε]]ίσοιις. 

ἹΠαπίραφ 5656 Ἰεμθηίθδ, αἰίεγ αἰίετωπι ἴπ ϱγτωπι Ταριέ, «ου οιιπα 

Ῥιιετῖ ρει Ίδη {αοἰαπῖ, 7οΐατε ἀἰοϊίαν, εἰἶπ Πίαά ἄγεᾖεῃ. 

ν. 5660. ἐν δὲ µετώπῳ Ὁλιβομένων οὐ], Ροϊιϊδδείι Φλιῤομένῳ, 
5οἆ αἰίογιαπι τά ή γετίας γιάσραϊατ. 

Ῥοϊ ν. 567. Ἰοσιπῖαν γι]ρο απαϊαος γεχδιβ 508 --- 601. «1ιοθ 

ἸγαΠδΡΟΠΘΙ(Ο8 6986. τθοῖο γίάῑϊ ΟιπασθΙδ, 6ΥΓ4Π6 αυ ἵπ δεᾷο 

19 αβεἰσµαμάα. Ἐλαηίνα 14, φοᾷ Υ. 6οι. ἆθ οθιγίζε οομθδίὶτὶεῖα 
Ἱορίτατ, δροοεῖαῖ Υ. ὀ07. Πἴαααθ γειδας 111 απαίαος ποη Ῥοϊεταπί 

απὶθ Υ6:5, 595, Ῥοπμῖ, αϊ Ομπαθιι γο]εραῖ. 

7ο). ΠΠ. - 
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67ο σμῶδιξ δ αὐτοτέλεστος ἄνέδραμεν ἅλματι Φδερμῷ, 

στο 

αἰόλα πορφύρουσα!' δέµας ὃ᾽ ἐστίζετο φωτῶν. 

Οἳ δὲ παλαισμοσύνης ἑτερότροπα µάγγωνα τέχνης 

ἀλλήλοις ἄνέφαινον ἀμοιβάδις: ἀντίβιον δὲ 

πρῶτος ᾿ρισταῖος παλάμης πηχύνατο καρπῷ, 

ἔκ χθονὸς ὀχλίζων" δολίης δ᾽ οὐ λήθετο τέχνης 

Αἰακὸς αἰολόμητις' ὑποκλέπτοντι δὲ ταρσῷ 

λαιὸν “Αρισταίοιο ποδὸς κώληπα πατάξας, 

ὕπτιον αὐτοκύλιστον ὅλον περικάῤῥαλε γαίῃ, 

ἠλιβάτῳ πρηῶνι παγείκελον' ἀμφὶ δὲ λαοὺ 

68ο τηλίκον αὐχήεντα βοωμενον υἶέα Φοίβου 

585 

ό9ο 

ὄμμασι Ψαμβαλέοισιν ἐθηήσαντο πεσόντα. 
’ 3 ’ ς [ή , δεύτερος ἠέρταζε µετάρσιον ὑψόθι γαίης, 

κουφίζων ἀμογητὺ πελώριον υἷα Ἀυρήνης, 
»] Δ 3 ’ 3 1 ’ ή -«4ἰακὸς, ἐσσομέγην ἀρετὴν τεκέεσσι φυλάσσω», 

ἄκαμάτῳ ΙΠηΛῆϊ, καὶ εὐρυῤίη Τελαμῶτι, 
3 ) ») 3 ωυ 31 1) πο ον ή 
ἄγκας ἔχων, ου νῶτον  ὀρῦιον αυχένα κάµπτων, 

; Θ , / 

πήχεσιν ἀμφοτέροισι µεσαίτατον ἄνδρα κοµίζων, 
1/ ; ’ 

ἴσον ἀμειβόντεσσιν ἔχων τύπον, οὓς κάµε τέκτων, 
.. 3 Π / 3 / 

πρηύνγων ἄγέμοιο Ὁνυελληεσσαν ἄνάγκην. 

καὺ πελάσας ὅλον ἄνδρα περιστρωθέντα κονίῃ, 
3 Δ 3 , / 3 9. / 

«ἰακὺς ἀντιπάλοιο µέσων ἔπεβησατο γώτων" 

Υ. 67ο. ΘΡρθοίοβΗΙη θδῖ ἅλματι Θερμῷ Ῥτορίος ἀγέδραμεν ϱὲ 

5αρίῖ αοιππθι Νομπο ἀἱσπαπι, Ῥτορίετεα πιαίατο πο]αῖ, αααπι- 

ααᾶπα Ἡοπιετίσα {η ϊϊειῖο ΠΠ. Ψ΄. 717. αἵματι 5ιαάθτοϊ, θἳ 6 Ῥχας- 

οεἀθμῖῖς γε». δίζυγι δεσμῷ Ἠϊο ἀγέδραμεν ἅμματι Ὁ ερμῷ ἴεπῖατθ 
Ῥο5865., ο{, ὅθο. 6οο, 

γ. 575. εἰς χδονὸς θά. αρετῖο ΘΙΥΟΥΘ. 
γ. 984, φυλάσσων Ἠθδεῖο, ΔἩ ΠΟΠ ὙΕτιΙη δἳτς,. ἀεροβαῖ προφαί- 

Ῥων, Δπ χαράσσων 2 
ν. 9806, 3 νώτον εάΙΙί, 8ἱΠ86 86Η ΦΙΙ. 

ν. 6δδ. Ἡομιθτίεαπι ἠπαρίπεπι Ἡ. ψ΄. 712. γἱκ. Φαἱΐ5 χοοίο εορίί 
Ῥαπορο]ίαμαθδ, νι Γταρίραθ Ἠ]Ποάοιπαμμας. 
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Ν / / μ) / 3 ΄ / 
καὶ πόδα πεπταµένης διᾶ γαστέρος ἐκτάδα πέµπων, 

΄ 

καμπύλον ἄκροτάτῳ περὶ γούνατι δέσµα συνάπτων, 
ζω 1 1! δ Δ 1 / ελ (Σ : ταρσῷ ταρσὸν ἔρειδα παρὰ σφυρὸν ἄκρον ἑλίξας 

καὺ ταχὺς ἀντιβίου τετανυσµένος ὑψόδι φώτων, 

χεῖρας ἑάς στεφανηδὸν ἔπ᾽ ἀλλήλησιν ἑλίξας, 

αὐχένι δεσμὸν ἔβαλλε βραχίονο, δάκτυλα κάμψας' 

µυδαλέῳ δ᾽ ἱδρῶτι χυτὴν ἔρῥαινε πονίην, 

αὐχμηρῇ ψαμάδῳ διερὴν ῥαθάμιγγα καθαίρων, 
4 , ’ ε/ ο” 

μὴ διολισθήσειό περίπλοκος ἄμματι χειρῶν, 
[ή 

ἑερμὴν τριβομέχοιο κατ αὔχενος ἱκμάδα πέµπων, 

Τοῦ δὲ πιεζοµένοιο, συνέρῴεον ὀξέν παλμῷ 

κεκριµένου κήρυκες, ὀπιπευτῆρες ἄγῶνος, 

µή µιν ἀποκτείνειεν ὁμόζυγι πήχεος ὁλκῷ. 
Ε] Δ απ, κ. 3 ς Λ.. ςὶ ’ .] 4 

οὗ γὰρ ἔην τότε Φεσμὸς ὁμοίϊῖος, ὃν πάρος αὐτοὶ 

ὀψίγονοι φράσσαντο» τιταινοµένων ὅτε δεσμῶν 

αὐχενίων, πνικτῆρι πόνῳ βεβαρηµένος ἀνὴρ 

γ. 500. Ἐοτῖᾶδθθ καμπύλον, οοπίτα γ]σατοπι ἀἰδήποοποπι, αἆ 

πόδα ν. Ῥταεοεᾶ, το[εγεμάιπη, γεάέπι ἐπομγναέωπα, «επι πο 
επέεπᾶἰέν θμ]α δέσμα Ῥ]ατα]ίὶ Ῥούία8 απαια θἱηρα]αχί ΠΗΠΙΕΓΟ Ἡ0- 
ίεγ {τεαιομῖατο δο]θί. 

Ῥοβἳ γεχβ, ὅ04, Ουπαειπα 4 μαἴάοχΥ γΥεΓδιΙ9 πια]ο {Π8Θχ6Γ6, Ιπολῖ 
84 ν. 607. 

γ. 505. καὶ τραχὺς αὐῖ, {αχρῖ γίήο, 

γ. ὁ07. βραχίονι εδὶ ρεγ Ὀταολίωπα, 9μο Ῥτας]λϊ νίποι]απι ο6Γ- 

Οαείθγαπα Ῥοδί Ίο Ὑθιδ. δοᾳπιηίας ἁααϊπος Ὑδιδαβ, οι π 

οὔἵτι. Ῥοδί ν. 667. 1εοί. Ῥνοραβί]θιι οοπ{αθίομῖ5 ϱδαΙΠ, Ἰιπᾶ 

οι αοομταῖα Τοίίς 1ου ἀπτεγρτείαοπθ ἀἆοοθβῖῖ (οππιπθ{αγ{118. 

ν. 6οο,. μή µιν ὀλισθήσειε οἀιῃ. . Ὑεταπι Ἰεοοπθιι ἀθάι Οα- 
Ἡαθαδ; Ἠείηδίαφ οοχταρίαα Άοππο ἵπ γήσπα γετῖογο ππα]α1τ, 

Ὠ!89. Ῥ. 1ο. 

Υ. 6οῦ. Ἱπερῖθ Ν. τότε ἆθ ταπιοΒΟΥΘ θ6ἱ πάρος ἆε Ρτορίοχθ 

ἴθππροχθ ἀῑκίτ, 1μχο αῦ Ηεϊηδίο τερτε]λευδα5 Ἱ. ο, 

ο 
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γίκην ἀντιπάλου μνηστεύεται ἔμφροτι σιγῇ, 

ἀνέρα νικήσαντα πατηφέί γειρὶ πατάξας. 

Καὶ τρίπον εἰκοσίμετρον ἐπηχύναντο Λλαβόντες 

Ἰ{υρμιδόνες, Φεράποντες ἀεθλοφόρου βασιλῆος" 

᾽κταίων δὲ λέβητα ταχίονι κούφισε ῥιπῇ, 

δεύτερα πατρὸς ἄεθλα κατηφεὺ χειρὶ κοµίζων. 

Καὶ τότε Ἠάπχος ἔθηκε ποδῶν ταχύτητος ἀγῶνα” 

πρώτῳ ἄεθλητῆρυ τιθεὶς κειμήλια νίκης 

ἀργύρεον κρητῆρα δορικτήτην τε γυναῖκα, 

δευτέρῳ αἴολόδειρον ἐθήκατο Θεσσαλὸν ἵππον 

καὶ πυμάτῳ ξίφος ὀξὺ σὺν εὐτύκτῳ τελαμῶνι. 

ὀρθωθεὶς ὃ᾽ ἀγύρευσε, ποδώκεας ἄνδρας ἐπείγων ' 

᾿4νδράσιν ὠκυπόροισιν ἀέθλια ταῦτα γενέσθω. 

6 φαµένου, «4{ικταῖος, ἐθήμονα γούνατα πάλλων, 

Ἀ 3 κ κ ιο Ἆξ ιο 

τῷ δ᾽ ἔπι ποικιλόµητις ἄνέδραμεν ὠκὺς ᾿Ερεχθεύς, 

ΤΙαλλάδι νικαίη μεμελημένος, αὐτὰρ ἔπ᾽ αὐτῷ 

Π]Ιρίασος ὠκύπορος, Κυβεληΐδος ἀστὸς ἀρούρης. 

ν. 6ο8. μνηστεύεται Ὑείθος. πα Ἠΐο Ίία ακρ]σατῖ Ῥοδεῖτ, ιῖ 
γνωτῷ --- μνηστεύετο νίκην ἀῑαῖ νιάίππις ΧΧΥΙ. 5. ὮἘΕοσίαβδο 
εοτἱρεπάιτη µαντεύεται υεὶ µαρτύρεται. Ύδιδα 884. Ἠε]ηςί τῖ- 

8Η1ά 1, ο. ποῦ {πουχτ]δδοί, οἱ ἀεάϊδειί: ανέρι νικήσαντι κατηφέα 

χεῖρα πελάσσας, νε] 5α]ΐοιι νῖο οεοπκιθῖο, τινάξας. 

ν. 615. Απ εοροπάστα τίζει 

γ. 616. δορικτήτην τε γυναῖκα, «ααπι Ἠΐο αἀά[απι ν]άε., οἱ 

Ἠοπιεγας {π Ίοοο, παπάς Ἠαεο Ἠαπδία δαπῖ, ἰσποται, εἵ Νοπης 

{ρ5ο πίτα ν. 001. Ῥτεεϊογπιϊδίε, τῖ δαδρεείατι δὲ αἀάΠαπιθηταπι. 

γ. 018. ευθήκτω εά1ι. επιοπάανῖι 9οα]. 

γ. 631. Ῥοδί Ἠππο Υεγδατη ΓΙΥΦΙ8 Ίαοιπα θε: ἀαδιάθ-αῖιχ θηπίπι 

ἨΟΠΙΘΙ Ἠτιῖας Τ]1οίαθί, 5. Οχοϊθηςῖθ, ταϊ πὶΠὶ] ἀΐσαπι ἄε ἀθ[εοῖιι 

γοτΏῖ. Οκύδους εδ ομἶτιβ ποππθη Ῥογὴτ. τα ο 5εαα. Ἱπιε]ἰρίτα 
ΟΕ. ΥΥ. 025. 029. 055. 6432. 648. 602. 650. 661. Οοχγραπίαχα απ1δ. 

ΧΙΠΙ. τά, 

ν. 624. ὠκυπόρου -- ἀρούρηε ππα]ο οὐμτ. εξ. ν. 62ο. 
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625 τοῖσι μὲν ἐκ ἨῬαλβῖδος ἔην δρόμος" ᾿ἠοκύθοος δὲ 

πρῶτος ἄελλήεντι ποδῶν κουφίζετο παλμῷ, 

ἰθυτενῇ προκέλευθον ἔχων δρόµον": ἐσσυμένος δὲ 

δεύτερος ἀγχικέλευθος ὀπίστερος ἠεν ᾿Ερεχθεύς, 

γείτονος Μοκυθόοιο µετάφρῖνον ἄσθματυ βάλλων, 

66ο καὶ κεφαλὴν Φέρμαινε" φιληλακάτοιο δὲ κούρης 

οἷα πανὼν στέρνοιο πέλει µέσος, ὃν τινι µέτρῳ 

παρθένος ἱστοπόνορ τεχνήµονι χειρὶ τανύσση, 

Ἰωκυθόου πέλε τόσσον ὀπίστερος' ἄμφὶ δὲ γαίη 

ἴχνια τύπτε πόδεσσι, πάρος κόνιν ἀμφιχυθῆναι. 

066 καί νύ κεν ἀμφήριστος ἔην δρόµος' ἀλλὰ πορείην 

μιμηλὴν ἰσόμετρον ἰδὼν, ἐτιταίνετο ταρσῷ 

πουφοτέρῳ, καὶ φῶτα παρέδραµε µείζονι µέτρῳ, 

ὑππόσον ἀνέρος ἴχνος: Ὁθεν, τροµέων περὶ νίκης, 

τοῖον ἔπος βοόων, ἨῬορέην ἱκέτευεν ᾿Ερεγθεύς" 

θ4ο Ιαμβρὲ, τεῷ χραίσμησον ᾿Ερεχθέϊ καὶ σέο νύμφη, 

εἴ µεθέπεις γλυκὺν οἴστρον ἐμῆς ἔτι παιδὸς ἐρώτων 

δός µοι σῶν πτερύγων βάλιον δρόµον εἰς µίαν ὥρηἨ, 

᾽Ωκυθοον ταχύγουνον ἵνα προθέοντα παρέλθω. 

ος φαµέχου, Ῥορέης ἱκετήσιον ἔκλυε φωνήν, 

θ45 καί µιν ἐὐτροχάλοιο ταχίονα ὃῆκεν ἀέλλης. 
” Δ 3 ο 4 δῶ Θμκ. ὃ .. λ δν. 

τρεῖς μὲν ἔπερθωοντο ποθῶν ἀγεμωθεῖ παλμῷ 

ν. 051. ἕν τινι µ. ει. οἱδί Εα]κ. Ίοΐαπι Ηοπισγί Ίου] Ἠ. ψ’. 

76ο. δ4ᾳα 1π ]6οῖῖ. δις οχδον{ρεῖι. Ἐπιεπάανίϊι ᾠσα]ίρον. 

ν. 603, τανύσσοει θὐΙτι. ἀεάί, Ύαοά ἨΗοιπθγας Ἠαλροι ΠΠ. ψ’. 7601. 

γ. 050. ωκυθέου να]ρο; γἱά. αἲ ν. 031. γ. 56. ἴοίας ἨοιπεΓο 
ἀεροιαν. 1. 1. 

ν. 057. µείονι µέτρῳ αὐι. θά νυ. 028. 620. «πο Ίπαθο γοδρί- 
ο αμ, αποηδιχτααῖ, ῬΡοδίαιι ἀθάίσο μµείζονε, πϊ οί ἱωί[τα ν. 0890. 

ππαιογὲ ἀθΙι αἆοο "μαβίηας. 

ν. 640. εὐτροχάλοιο οᾱ. Ῥν. θιπθιᾶ, Ταἰῖς, 
ν. 646. τρὶς μὲν οὐ 1. πια]θ. 
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ἀλλ) οὖν ἴσα τάλαντα" καὺ ὁππόσον ὠκέν ταρσῷ 

Ἰωκυθόου προθέοντος ὀπίστερος ἠεν Ἔρεχθεύς, 

τόσσον ἀελλήέντος Ἐρεχθέος ἔπλετο γείτων 

65ο Ἰρίασος αὐχήεις, Φρύγιον γένος. ἐσσυμένων δὲ 

ὅππότε λοίσθιος ἠεν ἔτι δρόμος ἅλματι ταρσῶν, 

᾽Ωκύθους ταχύγουνος ἐπωλίσθησε κονίη, 

χι βοῶν πέλεν ὄνθος ἄθέσφατος, οὓς περὶ τύμβῳ 

Ἰυγδονίῃ «4ιόνυσος ἀπηλοίησε µαχαίρη 

655 ἀλλὰ παλιννόστοιο ποδὸς ταχυδινέὲ παλμῷ 

κύθοος πεφόρητο µετάλμενος: ἐσσυμένως δὲ 

ἀντιπάλου προθεέοντος ἐπήλυδα ταρσὸν ἀμείῤων, 

εὖ τότε βαιὸς ἔην ἔτι ποὺ δρόµος, ἤ τάχα βαΐνων, 

ἢ πέλεν ἀμφήριστος, ἢ ἔφθασεν ἀστὸν «4θήνης. 

66ο Καὶ κτέρας αἰολόνωτον ἐκούφισεν ὠκὺς ᾿Ερεχθεύς, 

Σιδόνιον κρητῆρα τετυγµένον' ὀλκύθοος δὲ 

εἴρυσε Θεσσαλὸν ἵππον' ὃ δὲ τρίτος ἠρέμα βαΐνων, 

Πρίασος, ἄορ ἔδεκτο σὺν ἀργυρέῳ τελαμῶνι. 
4 αἱ τᾱ , ρω καὶ Σατύρων ἐγέλασσε χορὸς φιλοπαίγµονι Φυμῷ, 

γ. 655. ἦχε εᾱ. Ῥτ. θιπεπᾶ, ἵπ θὰ. αἩ. φοά πια]θ 6κειθαπι ἦχι 
{π Ἰ6οιῖ, Έα], φυά Ἠοπιει Ιοοστα Ἰατάαν1ζ, 

χγ. 006 --- 659. οοη{α5δο οσάϊπε Υα]6ο εἷο Ἱερυπίαν, τᾷ ἄτιο Ῥο- 

5ἰθγίογος ἆαοβας Ῥτίοτίρας Ῥταοβραπίατ. ἘΤταπδροκδιαε Θεά1ἱρον. 

Ῥγαείεγεα γ. 090. ἐσσυμένων Ἠαρεὶ εᾱ. Ῥγ. ἐσσυμένου ο. αι. ϱ 

οοπἱθοίατα Έα], ἀεπίᾳιο ἐσσυμένον γο]εραῖι Θεαμβδε. Αριᾶ 

υήτάπησαο Ῥατεοιρίαπα, αἲΠ ραγηοιρίο αἀά ατα, Ἰαμραεί: νἱάεος 

1η] μί γεγυπι ἀθάϊςςο, 

γ. 6085. ῥαάΐνων ἆθ οιτγεπέε ΙπερίδεΙπιαπι δι. ἩἨοπιθηί Ίουα 
εχρχθδθα, Ἡ. ψ’. 582. 536, 84. πα]]αια ΟΡεΠΙ Ῥχαθείααϊ, Απ: ἤ 

τάχα κέν οἱ, γνεὶ ἦ τάχα κείνῳ 2 

Υ. 660. ἀστὸς 48. εὐ ιτ. εαμαν!ϊ ΦεαἩρετ. 

Υ. 06ο. ατέραε, αιοᾶᾷ γοχίςιπαϊα, Ἐα]κεηριτρίας ἵμ κέρας 

απάτη οαρίεραῖ, {μεοβίαπῖες ῥχούουαἩς αἆ Ἡ. ψ’. Ίδο, ααϊ 

Ίοεαθ Ἠπο που Ρογἠηεί. ϱΟαείεταπι ϱ[, 84ρία ν. 6160, 
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πταίνων Κορύῤαντα, χυτῇ ῥυπόωντα κογίη πο ς »αντῃ ς αμ 
1.) 3 ’ ης 3 ω 

0νῦον ἀποπτύοντα κωτάῤῥυτον ἄνδερεῶνος, 

Καὶ σόλον αὐτοχόωνον ἄγων ἐπέθηκεν ἀγῶνι 

δισκοβόλους «4ιόνυσος ἄκοντιστῆρας ἐπείγων. 
/ Δ ’ ”ω 4 ς / ] πρώτῳ μὲν δύο δοῦρα σὺν ἱπποκόμῳ τρυφαλείή 

Φῆκεν ἄγων: ἑτέρῳ δὲ διαυγέα κυκλάδα µίτρην, 

καὺ τριτάτῳ φιάλην, καὶ νεβρίδα ὢῆκα τετάρτῳ, 
ολ ’ ο λ , 4 ἣν χρυσέη κληϊδι 4ιὸς περονήσατο χαλκεύς. 

ὀρθωθεὶς δ᾽ ἀνὰ µέσσον ἐγερσινόῳ φάτο φωνῇ " 
ν , Οὗτος ἀγὼν ἐπὺ δίσκον ἄεθλητῆρας ἐπείγε. 

5 Γ᾿ 
ος φαµένου Ἠρομίοιο, σακέσπαλος ὠρτο ΊΜελισσευς 

τῷ ὃδ᾽ ἔπι δεύτερος ἦλθεν ἀερσιπόδης “ἀλιμήδης" 

καὶὺ τρίτος Ἐὐρυμέδων καὶ τέτρατος ἤλυθεν “΄κμων. 

καὶ πίσυρες στοιχηδὸν ἐφέστασαν ἄλλος ἐπ᾽ ἄλλῳ. 

καὺ σόλον εὐδίνητον ἑλὼν, ἔθῥιψὲ ἸΜελισσεύς' 

Σειληνοὺ ὃ᾽ ἐγέλασσαν ὀλίζονα φωτὸς ἐρωήν. 

δεύτερος Εὐρυμέδων παλάµην ἐπερείσατο δίσκῳ, 

αν ο ο ο ο. ο 

-καὺ σόλον εὐδίνητον ἑλὼν γωµήτορι καρπῷ, 

βριθὺ βέλος προέηκε περίτροχον εὔλοφος ΄4κμων' 
λ /; 3 , νε ή , 3/ 

καὶ βέλος ἠερόφαιτον ἐπέτρεχε σύνδρομο» αυραις, 

Υ. 672. ἣν χρυσέην κληῖδε θὰ, Ῥν. ᾗ χρυσέην κληϊδε εᾱ, 4. 
ου παπα αληϊδι πι ]θοῖτ. Ἐαῑς, τοροτίαίαν. 

γ. 677. τέταρτος θἆ. ϱτ. επιθιιά. α Ἐα]ῖς. 

γ. 68ο. «Σιληνοὶ εά1τε. 

Ῥοδί ν. 681. εκοἰἀϊῖ τγεας αλΠαιϊά: ἀῑοεπάωπι επίπι ογαῖ, Ππο 

5ποσεςδι Εανγπιεάοι ἀΐδεαπα Ῥτοίεείσθεῖ, τἳ {π 8εσ4. [αεῖατα γἰ- 

ἀεπιαδ. Ῥτοκίπιαπι Ἠεπαϊςιολήαπι καὶ σόλον εὐδίνητον ἑλών, αιοᾶ 

τοίαπι Ῥαι]ο απίθ ν, 670. Ἰερεραίατ, Τοχίᾷ566 γεγιια ἑδῖ, οεΓίθ 

πάπας οβεπάοραῖ τερεο, πο αιῖ Ῥ]ατίρας νειδίρις ΥΥ. 68ι. 
ει 6082. Ιπιργροσίβ; 5ο Ποτὶ εἴίαπι Ῥοξιῖ, υἲ α Ηρτατίί αἆ {- 

Γαςαμάαπι Ίαουπαπα ροδίαθ οῬίιάστειων. 



280 ΝΟΝΝΟΥ 
ο 

ἀ οι εν) ῃ αι / ’ 
685 καὺ σκοπὸν Ἐὐρυμέδοντος ὑπέρβαλε μείζον µέτρῳ 

.. / [ιά ΄ 

ὀξείη στροφάλιγγι. καὶ ὑψιπόδης ἀλιμήδης 
3 1 ο 4 3 »/ / ; 3η ΥΓ εἰς σκοπὸν ἠκόντιζεν ἔν Πέρι δίσκον ἄλήτην 

καὶ σύλος Περίησιν ἐπερῥοίζησεν ἀέλλαις 
5] ο δε 

ἐκ βριαρῆς παλάμης πεφορηµένος, ὡς ἀπὸ τόξου 

69ο ἵπταται ἄσταθέεσσι βέλος δεδονηµένον αὔραις 
’ ΄ 1 ’ /, ορθιον᾽ Περόθεν δὲ πεσὼν, ἐκυλίνδετο γαίη 
ῤ ῃ ο - σω ἅλματι τηλεπόρῳ, πεφορηµένος εἰκέτι παλμῷ 

ΙΑ . ; 

χειρὸς ἐὔστρέπτοιο, φέρων αὐτόσσυτον ὁρμήν, 
ο ἡ ; , Ε] . εἰρόκε σήματα πάντα παρέδραµεν. ἐγρόμενου δὲ 

/ 9 ’ Ε] ) » ου 605 πάντες ἐπεσμαράγησαν ὀπιπευτῆρες ἀγῶνος, 
ς / ο - / 1/ ς ; ἀλλομένου δίσκοιο τεῦηπότες ἄστατον ὁρμήν. 

Καὺ δονέων δύο δοῦρα σὺν ὑψιλόφῳ πρυφαλείη, 

δυπλόα δῶρα κόμιξεν ἀγηνορέων “ἀλιμήδης" | 

᾽ἄκμων ὃ᾽ εἱλυπόδης γουσαυγέα κούφισε µίτρην’ 

79ο καὺ τρίτος Εὐρυμέδων, φιάλην ἀπύρωτον ἀείρας, 

ἀμφίθετον κτέρας εἶλε' κατηφιόων δὲ προώπῳ, 

γεβρίδα ποικιλόνωτον ἀνηέρταζε ἸΗελισσεύς. 

΄ [4 [ή ά 

Καὶ προµαχοις «4ιάγυσος ἀέθλια ϱήκατο τόξου, 
» ” ώ ’ η ς ΄ 3 ιά 

εὐστοχίης ἀνάῦθηµμα” καὺ ἑπταέτηρον ἐρύσσας 

79 ἡμίονον ταλαεργὸν ἐνεστήοιδεν ἀγῶνο" 
λ / ε / 3) ιό /. καὺ δέπας εὐποίητον ἀέθλιον ἵστατο νίκης, 

3 .) ’ 

ἀνδρὸ χερειοτέρῳ πεφυλαγμένον. ἘΕὐρύαλος δέ, 
Γ.. 3 ; [ή 5 κ υ] ΄ 

νηϊον ὀρθωσας περιµήκετον ἵοτὸν ἀρούρῃ, 

στῆσεν ὑπὲρ δαπέδου ψαμαθώδεος' ὑψιφανῇ δὲ 

ν. 680. πεφοβημένος θᾱ. Ῥν. επιεπάαϊῖας ἀθάιί εὰ. αἷί. 

ν. 7οι. Οοττοκὶ ο, φοεἱρίαταιι κατηπιύων, Ἐοεγπιαμῃ. 

ν. 708. ἔσον ἀρούρῃ οᾱ. ϱτ. αιποιάανγίὲε Ἐα]ικθιβ, οοπαραχαἰο Ἠο- 
πιθχὶ Ἴοσο, 1. ψ’. 862. 6ᾳα. 
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4ΙΤΟΝΥΣΙ4ΚΩΝ 4ὔ. ΧΧΧΣΙ/. ο8ι 
Γ οω 

δέσµιον ἠώρησθ πελειάδα σύμπλοκον ἱστῷ, 

Λεπταλέον δισσοῖσυ µίτον περὺ πιοσσὶν ἑλίξας. 
π Δ 3 ’ 3 αμ. 3.’ ΄ 

καὺ Φεὺς ἀγρομένοις ἔναγωνιον ἴαχε φωνήν, 

εἰς σκοπὸν ἠερόφοιτον ὀϊστευτῆρας ἐπείγων' 
οἱ Δ νε { , 1/ [ή 

Ὁς μὲν ὀϊστεύσειο, πελειάδος ἄπρα τορήσας, 

ἡμίονον φερέτω πολυαλφέα, μάρτυρα νίκης" 

ὃς δὲ παραπλάζοιτο πελειάδος, εἷς σκοπὸν ἕλκων, 
” 3.» [4 4 3 ΄ δει . ὄρνιν ἐὔὐγλώχιγνι λιπὼν ἄχάρακτον ὀϊστῷ, 

’ ἄκρα δὲ μηρίνῶοιο ῥαλὼν πτερόεντυ βελέμνῳ, 
’ ο ἤσσονα τοξεύσειε, καὶ ἤσσονα δῶρα δεχέσθω" 

5 Δ 1 ε ιά , 3’ 1/ ΄ ἄντὺ γὰρ ἡμιόνου δέπας οἴσεται, ὄφρα κε Φοίβῳ 

τοξοφόρῳ σπείσειε καὺ οἰνοχύτῳ «4ιονύσῳ. 

Τοῦον ἔπος βοόωντος ἐχεκτεάνοιο «4ναίου, 

εὐχαίτης Ὑμέναιος ἑκηβόλος εἰς µέσον ἔστη . .. 

κ ὰς κ κ ς ἃς ἃς Χς 

{ . ζω καὺ σκοπὸν ἴδυκέλευῦον ἄγων ἄντωπιον ἱστοῦ, 

γ. 71ο. ἠώρησε πελ, οἁιῖ. 

ν. 715. {μίονον --- πολυαλφέα Ἠογο ἀῑακίε Νοπμις {ΙΘΙΠΙΗΗ, 
ΠΙΑΡΠΟ Ῥιθίο γαεμάεπάαια, οἳ. Π. φ’. πο. Οὰ. ὁ. 49ο. ὑ. 585. 
Τεχίσα {οτιπαπα αἀϊεοιϊνί ἀρποταπί, οί Ἠοιπογας ἰπηρ]ῃσοίας ᾗαι 

ταλαεργον ἀϊκοται, Τ. ’. 654. 

ν. 732. “Αρενγῖο Ἠΐο γιχδὰ8 Ῥ]αγος γουδας ἀρείάθτανίατν, Ἐτθπίι 

ροδί Ἠγιπθπαθεαια, αρεγίας {ογίαδθο ἀεδοτίρίαα, Ῥεϊπαα αἶίος 

σαάοφαθ ποπιϊµαμάας οτγαῖ, ἀερεραπί φοτἰγί, Ὕαιος [αοίαι 6556, 

ἀμιο]ρίῖαν 6 γ. 726. οἵἳ ἴαπι ἀειπααι δεᾳαἱ Ροΐεταί, Αδίοιίμια 8ε 

αοοϊπκίσθο αἆ χ6ΙΙ, βοτίθ Ίία ἀπῃοπίο, «πο οχάϊπο Ίασο αριιά 

Ἠονα. ΠΠ. ψ’. 8δο. 66. χθοίο παχταπίαν, Θ116 Ἱαουμα 6556 Υἱάθ- 

τας πα Ουἱαἱ, σα]. ΤΥ. απίθ Υ. 4οῦ, 

ν. 724. ἑστοῦ ἵπ ἰοῦ πιπίαπάαπι ραϊαδαι Όμμασας, αἱ ἰμνειδίο 

ο5δεῖ Ῥνο: τὸν ἄγων ἀντώπιον σκοποῦ. Φεᾷ ομοπὸν 0 υμέλευθον 
Ἠθιπο ἀἰκονίι. Όαπι Ῥρίατα Ἰίο ἀθθίαῖ, {οχίαδο πα ποια 

νθιδαυπι καὶ σκοπὸν --- --- καὶ βέλος --- --- -- εοπίασα υπ, αι 

Ῥγαθοθθδίῖ βέλος οἳ Γαΐϊ εἰς σκοπὸν εθυκέλευθδον 90, βέλος εἰς. 
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/ , « 

Ἀνώσσια τόξα φέρων, τετανυσµένα κυκλάδε γευρῇ, 

᾿4στέριος προέηκθ βέλος, κλήροιο τυχήσας 

καὺ τύχε μηρίνθοιο" δαϊξομένης δὲ βελέμνῳ, 

Περίη πεφόρητο µετάρσιος ὄρνις ἄλήμων: 

καὶὺ µίτος εἰς γθόνα πῖπτε. δι ὑψιπόρου δὲ κελεύθου 
1/ ’ ς μ ς ) / Δ ; 

ὄμμα φέρων ἑλικηδὸν, υπὲρ νεφέων δὲ δοκεύων, 
4 ’ ρω 

τοξευτὴρ Ὑμέναιος, ἑτοιμοτάτης ἀπὸ νευρῆς 

εἰς σκοπὸν ἠερόφοιτον ὑπηνέμιον βέλος ἕλκωνι 
; Γ 

ὀξύτερον προέηκε, πελειάδος ἄντα τιταίνων; 
η / Γ η οκή 3Ἱ 3 / 

καὶ πτερύεις πεπότητο δι Πέρος ἰὸς ἀλήτης 

ἄκροφανὴς, µέσα νῶτα παραξύων φεφελάων, 

συρίζων ἄνέμοισι" βέλος δ᾽ ἴθυνεν “πόλλων, 

πιστὰ φέρων δυοέρωτι κασιγνήτῳ «4ιονύσῳ" 
ε / » 9 σή λ / αλ ὢν ’ Δ ἱπταμένης δ᾽ ἐτύχησε πελειάδος" ἐσσυμένης δὲ 

’ 3/ }/ ’ ] ΄ 

στήθεος ἄκρον ἔτυψε" βαρυνομένου δὲ καρήνου, 
1/ 3 , η, 3! , ς 
ὄρνις ἄελλήεσσα δι Πέρος ἔμπεσε γαίῃ" 

ἡμιδανὴς δὲ πέλεια περὶ πτερὰ πάλλε κονίη, 

ποσσὶ περισκαίρουσα χοροπλεκέος «4ιονύσου. 

Καὶ Φεὺς, ἠβητῆρος ἄναθρώσχων ἐπὶ φίκη, 

χεῖρας ἐπεπλατάγησεν ἐπικλάγίας ὙΥμεναίῳ” 
ια Δ 3 3 ς λ 4 «/ ῃ μαι, 
ξυνοὺ ὃ᾽ εἲν ἑνὺ πάντες, ὕσοι παρέµιμνον ἀγῶνε, 

ὄγχινεφῆ θάμβησαν ἐκηβολίην “Ὑμεναίου. 
η / / ς » / 8 

καὺ γελόων Διόνυσος, ἕαῖς παλάμῃσιν ἐρύσσας, 
5, ορ , ο 3 , ες , 
ἡμίονον πὀρέ δῶρον, ὀφειλομένην ὙΥμεναίῳ" 

καὶ γέρας -4στερίοιο δέπας κούφιζον ἑταῖρου. 

γ. 127. δαϊζοµένη πια]ε οὔ{τε. αἹίεγαπα Ῥοδίυ]αϊ παίυγα ταἳ. 

γ. 744. "Ὑμεναῖος θά, απῖο 1πθ επιεπαγεταὶ ἨΠ], Οωνίατοῇ. 
Απῖς πγαπησιθ ΒΠοάοπιᾶπλα5, 

ν. Ἰ48δ. ἡμιόνου ---δώρον εώῑτι. δίμο 86ης. 
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75ο Ἁαὶ φιλίην ἐπὺ δῆριν ἄκοντιστῆρας ἐπείγων, 

᾿Τνδικὰ Ῥάκχος ἄεθλα φέρων παρέθηκεν ἀγῶνι, 

διχθαδίην κνημῖδα καὶ Ίνδῳης λίθον ἄλμης. 

ὀρθωθεὶς ὃ) ἀγόρευδ: δύω ὃ᾽ ἐκέλευσε μαχηταῖς, 

ὄφρα µόθῳ παίζοντι, καὶ οὐ κτείνοντι σιδήρῳ 

755 μιμηλὴν τελέσωσιν ἄναίμογος εἰκόνα χάρης ̓ 

Οὗτος ἀγὼν, δύο φῶτας ἄκοντιστῆρας ἐγείρων, 

µείλιχον οἴδον “ἄρηα καὶ εὐδιόωσαν Ἔνυω. 

ος φαµένου ἹἈρομίοιο, σιδήρεα τεύχεα πάλλων, 

"Αστέριος κεκόρυστο" καὺ «4ἰακὸς εἲς μέσον ἔστη, 

76ο χάλκεον ἔγχος ἔχων, πολυδαίδαλον ἄσπίδα πάλλων, 

οἷα λέων ἄγραυλος, ἐπαΐσσων τινὺ ταύρῳ, 

ἢ συὺ λαχνήεντι, σιδηρείῳ τε χιτῶνυ 

εἰς μέσον ἐῤῥώοντο καλυψάµενοι δέµας ἄμφω 

ἄρεος αἰχμητῆρες' ὃ μὲν, δὀρυ Ὁοὔρον άλλων, 

705 ᾿Αστέριος, ἸΜίνωος ἔχων πατρώΐον ἄλκήν, 

οὕτασε δεξιτεροῖο βραχίονος ἄκρον ἀμύξας " 

ὃς δὲ, κατ ἀσφαράγοιο σιδήρεον ἔγχος ἀείρων, 

Αἰακὸς, ὑψιμέδοντος ἑοῦ «4ιὸς ἄξια ῥέζων, 

νύξαι μὲν µενέαινε µεσαίτατον ἀνθερεῶνα" 

7790 ἄλλά ἕ Βάκχος ἔρυκε, καὶ ἥρπασε φοίνιον αἰχμήν, 

: αὐχένα μὴ πλήξειεν ἀκοντιστῆρι σιδήρῳ" 

ἀμφοτέρους ὃ᾽ ἀγέκοπτε, καὶ ἴαχε Δυιάδι φωνῆ" 

"Ῥίψατε τεύχεα ταῦτα, φίλην στήσαντες Ἔνυώ" 
./ ά . κα» ’ ’ 3 ὸ ω 

αρῦμιος οὗτος «ἄρης, παὶ ἀνούτατοί εἶσιν ἄἀγῶνες. 

ν. 750. Ἰνδώηε οὕττ. 

(ν, 76ο. πάλλων ροβῖ Υ. 758, Ρανι εἹεραπίες γοροιίτν. 

ν. 766. βραχίονος ἄθρον θᾱ. ϱτ. ἄρθρον θᾱ. αἷι. διαάθηίε Εαῑίς, 
φρεςίοδα, δοἆ οοπίτα δια Νο, 

ν. Ἴδ9ο. νῦξαι νυ]ρο. 



9 ΝΟΝΝΟΥ 4ΙΟΝΥΣΙΑΚΗώΣΝ 427. ΧΧΧ. 

775 Έννεπεν' ἐγρεμόθου δὲ λαβὼν πρεσβήϊα νίκης, 

Αἰακος αὐχήεις, χρυσέας κ«νημῖδας ἄείρων, 

δῶκεν ἑῷ Φεράποντι' καὶ ὕστερα δῶρα κοµίζων 

᾿ἀστέριος κούφιζε δορικτήτην λίΦον ᾿Γνδῶν. 
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ΝΟΝΝΟΣΧ 

4 το ο σα ο ἵ 

4Η. 

Λύτο ὃ᾽ ἀγων" λαοὺ δὲ µετήϊον ἔνδια λόχμης, 

καὺ σφετέραις κλισίησιν ὁμίλεον ἀγρονόμοι δὲ 

Τ]ᾶνες ἐναυλίζοντο χαραδραίοισι µελάθροιρ, 

αὐτοπαγῇ ναίοντες ἐρημάδος ἄντρα λεαίνης 

6 ἑσπέριοι' Σάτυροι δὲ, δεδυκότες εἲς σπέος ἄρκτου, 

«)ηγαλέοις ὀνύχεσσυ καὶ οὗ τμητῆρι σιδήρῳ 

πετραίην ἐλαχεῖαν ἐκοιλαίνοντο χαµευνήν, 

εἰςόκεν ὄρθρος ἔλαμψε σελασφόρος, ἀρτιθαλὲς δὲ 

ἄμφοτέροις ἀνέτελλε γαληναίης φάος ἠοῦς, 

10 ᾿}νδοῖς καὶ Σατύροισιν' ἐπεὶ τότε κυκλάδι νύσση 
ή , ο Ηυγδογίου πολέμοιο καὶ Ίνδώοιο κυδοιμοῦ 

γ. 1. Λῦτο εα1ίτ. 

ν.3. σφετέραις κλισίαισιν 6]. Ῥτ. σφετέραθ κλισίαισιν θἆ. αι. 
γ. 4. ἄνθρα Λλεαίνης ας]. αἰι. 

ν. δ. ἑσπερίης σάτυροι δὲ δοικότες θᾱ. Ῥτ. δεδοικότες θᾱ, αἵξ. 

ϱ οοπἱθοῖ. Ἐα]κοπριχβΗ, αἱ Ίά1η8η θἴἶαια δεδυκότες (1π θᾱ. αἱε. 
πια]ο δεδοκότες πι Ἰεοῖῖ, οκοιεαπι) Ῥτοροδαίε. Ῥοϊιίαοί (ιά ἀθιιι 
Λεαίνης ἑσπερίης ἀῑοῖ; φεά 14, αιαοὰ ἀθάί, πιδρίφ αἲ τοι {αοῖῖ, 

εἵ Ῥᾶ]απι θδί, «ΟΠΠιΙδα Ῥτομαπ{]αίομθ 44ΡΗΊΗ. ου οἳ 1 (οἵ- ν. 129), 

βοᾳαθμ5 γοσαρι]{ Πτεγαπι ἠπάία]εια 1πα]ε ΦοπΙΙπαἴαΊη 6996, ϱἳ, Υ, 

5ο, Ῥταείεγθα σπέος οκοἰατῖι ἴπ εζ11. αἲτ. 

ν. 8. ἀρτιθαλὲς --- φάος Ἰπδο]θμιίαθ ἀοίαπι, {οχῖ. ἀρτιφανές, 
Υ. 11. πτολέμοιο καὶ Ἰνδώοιο θὐἷτ, 
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αμβολίην ἐτάνυσσεν ἕλιξ χρόνος" οὖδέ τις αὐτοῖς 
3 /΄ τν ΄ ζω 3/ μ ή { 

οὗ φόνος, οὗ τότε ὃᾗρις: ἔκειτο δὲ τηλόθι χάρµης 

Τωχχιὰς ἐξαέτηρος ἀραχτιόωσα βοείη. 

4λλ' ὅτε δὴ πολέμων ἔτος ἕβδομον ἤγαγον «Ώραι, 
ή [ή ρω ες ’ 

οὐράνιον τὀτε σῆμα, προάγγελον οἴνοπι Ῥάκχω, 
, ; / 3 ι ’ ” , 

φαίνετο, Φάμβος ἄπιστον' ἐπεὺ ζόφος ἤματι µέσσῳ 

ἀπροιδὴς τετάνυστο" κελαιγιόωντι δὲ πέπλῳ 

πρυπτόµενον «Φαέθοντα μεσημβριὰς εἴχεν ὁμίχλη" 

κλεπτοµένης ὃ᾽ ἄκτῖνος ἐπεσκπιόωντο Μολῶναυ ' 

καὺ πολὺς ἔνθα καὶ ἔνθα κατήριπε πυρσὺς ἀλήτης, 

ἅρματος οὐρανίοιο κατάζῥυτος" ἄκρα δὲ γαίΐης 

µυρίος ἔκλυσεν ὄμβρος: ἐκυμαίνοντο δὲ πέτρα 

Περίαις λιῤάδεσσιν, ἕως µόγις ὑψόθι δίφρου 

ὑψιφανὴς ἀγέτελλε πάλιν πυρύεις Υπερίων. 

Ῥάκχῳ ὃ᾽ ἀσχαλόωντι δι Πέρος αἴσιος ἔπτη 
ο νά Ίσ χεις , 3/ , , 

αἰετὸς ὑψικέλευθος, ὄφιν κερόεντα πομίζων 
, 3 ’ ελ λ ἃ Ε) ’ ΄ 

«ηγαλέοις ὀνύχεσσιν ὃ δὲ Φρασὺν αὐχένα κάµπτων, 

κύμβαχος αὐτοκύλιστος ἐπωλίσθησεν “Ὑδάσπη. 

καὺ τρομερή νήριθμον ὅλον στρατὸν εἴχε σιωπή: 
3 3 / 3/ Π 

Ἴδμων ὃ᾽ αἰολόμητις, ἐπεὶ µάδεν ὄργια «Ἠζούσης 

Οὐρανίης, εὔκυκλον ἐπισταμένης ἴτυν ἄστρων, 

ἄτρομος ἵστατο μοῦνος, ἐπεὶ µάθεν ἴδμονι τέχνη 

συµπλεκέος Φαέθοντι κατάσχια κύμλα Σελήνης, 
Δ / ’ ι. 4 βιο ιά 

καὶ φλόγα πορφύρουσαν ὑπὸ ζοφοειδέν κωχῳ, 
΄ 

γ. 12. οὐδέ τις αὐτῆς θά. οὔτις ἀὐτὴ Ἰοπίαραι Φοε]. 5ο 

Ῥτοπιπβαο Ῥερετῖῖ 6ΙΤΟΣΕΙΙ, ΟΙ. ν. ὃὅ. εἴ ἀαϊῑγαςδ εδ αϊ γ. 9. 5ᾳ. 

γ. 10. πτολέμων ατῖτ. 

γ. 28. Ορασὺν ἆ. κάπτων ϱᾱ. Ῥγ. θπιομᾶ, Τατ. 
ν. 30. ὑδάσπης θά1ί, αἶπθ δεµδα. Ἐππεπζανεταϊ Ίαπι Ἠ]λοάίο- 

11 4ΠΗ1Ι5, 

Υ. 5ο. τρομερὴν νηριῦµον οᾱ. Ῥτ. επιοπᾶαν. Τα]. απιβίρει8 

181πθ. {μῖθς τρομερὴ, αιοᾶ ἵπ θὰ, αἲτ. χοοερίἁἸα, 6ἳ τροµερόν. 
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κλεπτομένου Φαέθοντος ἀθηήτοιο πορείης, 
ή ” 

καὶ πάταγον ῥρονταῖον, ἀρασσομένων νεφελάων 
/ 

αἰθέριον μύκημα, καὶ ἄστράπτοντα ποµήτην, 
Ἆ ’ 9 ο ὸ} } ε/ ϱω - καὺ δοκίδων ἀκτῖνα, καὺ ἔμπυρον ἄλμα κεραυνοῦ. 
” 3 3 , », ΄ 

4ο” τοῖα παρ Οὐρανίης δεδαηµένος ἔργα ΘΔεαίνης, 

ἵστατο, ΑΔαρσήεσσαν ἔχων φρένα" γυῖα ὃ᾽ ἑκάστου 
ιά / 4 ΄ 

λυετο" μαντιπόλος δὲ γέρων γελύωντι προρώπῳ, 
[ή ο α ’ 

Ἴδμων, ἐμπεδόμυθον ἔχων ἐπὶ χείλεσι πειθώ, 
/ ε/ , ον λαὸν ὅλον «Φάρσυνεν, ὅτι γρονίοιο κυδοιμοῦ 

45 ἐσσομένην μετὰ βαιὸν ἐπίστατο γείτονα γίκην. 
΄ κ. Καὶ ὤρυγιον πολύϊδριν ἀνείρατο µάντιν Ἔρειθεύς, 

΄ , ς [ή |. 3 ’ ’ 

σύμβολα παπταίνων ὑπάτου «4ιὸς, εἰ πέλε χάρμης 

αἴσια δυςµενέεσσιν ἢ ̓ Γνδοφόνῳ «4ιονύσῳ, 
3 , ς ῃ , ῃ ε/ 3 ϱω 

οὔ τόσον ὑσμίνης ποθέων τέλος, ὅσσον ἀκοῦσαι 
/ 3 / ου 

δΟ μυστιπύλοις ὀάροισι μεμηλότα μῦθον Ὀλύμπου, 
λ / 3 / η) Δ ΄ ’ 

καὺ στίχας ἀστραίων ἑλίκων καὶ κυκλάδα µήνην, 

καὶ δύσιν ἡματίην, Φαεθοντίδος ἄμμορον αἴγλης 

κλὀπτομένης' αἰεὶ δὲ Φεοῤῥήτων περὶ μύθων 

᾿Ατθίδος ἄρχαίης φιλοπευθέες εἰσὶ πολῖται. 
, { ; 

55 Οὐ δὲ γέρων ἀμέλησε Φεοπρόπος' ἀλλὰ «{υαίου 
/ ή ... 

σείων εὔια «Φύρσα, καὶ οὗ Πανοπηΐδα δάφνην, 
ω ’ ρω ’ ρω 

τοῖον ἔπος µαντῷον ἄνήρυγεν ἄνθερεῶνος: 

γ. 45. Ἴδμον οκοιδαία ἵπ θἆ, αἷι, 

γ. 46, Φρύγιον, ΥΕΙΘΟΣ», αἲ δαηι ἳῖ, Ιάποῦ για]σο Ατρίγις 

ἀῑοίτας, οξ. Ατβοπαιίατιπα Ο8ἴ8ΟΡΟδ, πεάιθ αρ. Νοππατα, ΧΤΠΙ. 

δ11. 844. ἀπίος ΡΏχΥΡες τεοθηδείασ, Ἅ1Τοχίαδεο Ἰορεπάμα: καὶ 
φρυκτῶν πολυῖδριν, ογαοµίογωπε, εἰρλίουγαπε Ἱπαρχ]αίς, ϱπαγωπα, 

οἱ, ἆαοδ οἶῖαϊ Θεμησίά, ἵπ φρυµτός. 

ν. 56. Πανοπηϊδα φωνὴν επ, θοάεπα 6ΙΙΟΥ6, αεπι ἱβπι διι- 
ῥτα ΓΧ, 272. γιά Ιπηαβ. 

γ. 7. μµαντῶον νι]βο, 

οι δε. 4 



299 

6ο 

65 

7ο 

{5 

ΝΟΝΝΟΧΊΤ 

Εἰραϊειν ἐθέλεις φρενοθελγέα μῦθον, ᾿Ερειθεῦ, 

ὃν μοῦνοι δεδάασι Φεοὺ ναετῆρες Ὀλύμπου" 

λέζω ὃδ᾽, ὥς µε δίδαξεν ἐμὸς «4αφναῖος «πόλλων. 

μὴ στεροπὴν τροµέοις, μὴ δείδιθι πυρσὸν ἀλήτην, 

μὴ δρόµον ᾿Ηελίου ζοφοειδέα, μηδὲ «4υαίου 

νίκης ἐσσομένης πρωτάγγελον ὄρνιν Ὀλύμπου΄ 

ὥς ὄγε, Θηγαλέων ὀνύχων κεχαραγµένος αἰχμαῖς, 

ἅρπαγος οἴωνοῖο πεπαρµένος ὀξέν ταρσῷ, 

εἰς προχοὰς ποταμοῖο δράκων ὤλισθε κεραστής, 

καὶ νέκυν ἑρπηστῆρα γέρων ἔκρυψεν “ὙΥδάσπης, 

οὕτω «4ηριάδην πατρωϊον οἴδμα καλύψει, 

εἴκελον εἴδος ἔχοντα βοοκραίρῳ γενετῆρι. 

“Τοῖα γέρων ἀγόρευε Φεηγόρος" ἀμφὶ δὲ µύθῳ 

μαντιπόλῳ γήΘησεν ὅλος στρατός" ἔξοχα δ᾽ ἄλλων 

Φαύματι γάρµα κέρασσεν ἀμήτορος ἀστὸς -4δήνης, 
” 3 Ἱ ω κα β- , ς Ἅ / 

τοῖος ἑν γλυκερῇῆσιν ἐπ᾽ ἐλπίσιν, ὡς ἔνὶ µέσσῳ 

κωµάζων Ἰήαραθῶνι μετ “ἄρεα «4{ηριαδῆος. 
’ ΄ Καὶ τότε µουνωθέντι φιλοσκοπέλῳ «{ιογύσῳ 

σύγγονος οὐρανόθεν «4ιὸς ἄγγελος Τλυθδεν Ἑρμῆς 

καΐ τινα μῦῦον ἔειπε, παρηγορέων ἐπὶ νίκῃ " 

σ. 62. 

γ. 66. 

τ. 67. 

γ. 68. 

μὴ δὲ «4ναίου οι, 

ὠλίσθησε κεραστὴς εᾱ. Ῥγ. θιιοιά. Εα]ῖς. 

ἑρπυστῆρα εᾱ. αἷτ. οἱ Ἡλοάοπιαππας, Ο{. Εα]κ. αἆ Ὑ. 56. 

οἶδμα µορύσσεε θά1ᾳ. 9ἵπα 58η51. Ῥτορίας νυἰάετί Ροϊαίδ- 

βοΐ κορέσσει, δαξιαδίέ, δι[/οσαδιέ; 5εἀ Ῥταεοθάεις ἔκρυψεν Ρορῖι- 

Ίαϊ αἰππρ]οίας γετρατα. Ἐοτίαθδε λ, ῬτουΗνί 6Ιχοχε ἴπ ϱ Ῥ6σΥει- 

8ΗΠ19 οοτταρΠοπΙ απΏδαπι ἀθα[ῖ. 

γ. 60. ἴκελον οἆ1τῖ, 

γ. 73. Θαύματι Φαῦμα κέρασσεν θά, θεᾷ µεράσαι ἀῑδρατία 

Ῥοβίω]αξ, εἴ δἱο χάρμα κ. θαῦμα δι ἩΒ, 884. τν. 2. εἰ ρτᾶεοθβείέ 
Ἠϊο γήΘησεν. 
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Πήἡ τροµέοις τόδε σῆμα, καὶ εἰ πέλεν ἡματίη νύξ: 

τοῦτό σοι, ἄτρομε Βάκχε, πατὴρ ἀνέφηνε Ἀρονίων 

8ο νίκης ᾿Ινδοφόνοιο προάγγελον" ἠελίῳ γὰρ 

δεύτερον ἀστράπτοντι φεραυγέα Ἠάκχον ἐΐσκω, 

καὶ Θρασὺν ὀρφναίη µελανόχροον Ινδὸν ὁμίχλῃ" 

αἰθέρν γὰρ τύπος οὗτος ὁμοίνος" εὐφαέος δὲ 

ὡς ζόφος ἠμάλδυνε καλυπτοµένης φάος ἠοῦς, 

85 καὶ πάλιν ἀντέλλων πυριφεγγέος ὑψόθι δίφρου 

Ἠέλιος ζοφόεσσαν ἀπηκόντιζεν ὀμίχλην, 

οὕτω σῶν βλεφάρων μάλα τηλόθι καὶ σὺ τινάξας 

Ταρταρίης ζοφόεσσαν ᾿Εριννύος ἄσκοπον ἀχλύν, 

ἀστράψεις κατ “ἄρηα τὸ δεύτερον ὡς Ὑπερίων, 

90 τηλίκον οὔ ποτε Φαῦμα γέρων χρόνῳ ἤγαγεν «4ϊών, 
ἐξ ὅτε, δαιµονίοιο πυρὸς βεβολημένος ἀτμῷν 

κύμβαχος ᾿Ηελίοιο φεραυγέος ἔκπεσε δίφρου 

ἡμιδαὴς Φαέθων, ποταμῷ ὃ᾽ ἐκρύπτετο Κελτῷ" 

καὺ Φρασὺν ἡβητῆρα παρ ὀφρύσιν ᾿Ἠριδανοῖο 

95 Ἡλιάδες κινυροῖσιν ἔτι στενάχουσι πετήλοις. 

Ὥδς φαµένου, «4ιόνυσος ἐγήφεεν ἐλπίδι νίκης: 

Ἑρμείαν ὃ᾽ ἐρέεινε, καὶ ἤθελε μᾶλλον ἄκοῦσαυ 

Ἀελτοῖς Ἑσπερίοισι µεμηλότα μῦθον Ὀλύμπου, 

πῶς Φαέθων κεκύλιστο δι αἰθέρος, ἢ) πόθεν αὐταὶ 

100 Ἡλιάδες παρὰ χεῦμα γοήµονος ᾿Ἠριδανοῖο 

εἰς φυτὸν ἡμείβοντο, καὶ εὐπετάλων ἀπὸ δένδρων 

δάκρυα μαρμαίροντα κατασταλάουσυ ῥεέθροις. 

γ. 90. χρόνος ἤγαγεν αἰών, αἀϊπ. ἀθάῖ, ααοὰ τοχαπι ϱ8ἱ, 

Υ. 91. δαιμονίοιο πάρος θά, Ροπάθηῖο αἀίροίνο,. ΊΤοιπι 
οιιεπά. Όαπι. 

γ. 101. εὐπετάλων ὃ᾽ ἀπὸ ὃ, εᾱ. Ῥτ. ἠπαΏ]εια ρατιου]ατα οιιῖ- 
5ἷι εᾱ. α]ε. 

Υ. 103, καταλάουσι εᾱ. ϱτ. οθγῖαϊῖπι οιιοπάαταπε Όαη:, οἱ Ἐα]]ς. 

τσ. 
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 αοῦ 

ΝΟΝΝΟΥ 

κ, , ο κ . / ” ή (λ, ν) Ε. ω αἱ οἳ ἄγειρομένῳ πετάσας στόµα, μµείλιχος Ἑρμῆς 

Φέοκελον ἐζῥοίβδησεν ἔπος φιλοπευθέ Ῥάκχῳ". 

᾿4νδρομέου, 4ιόνυσε, βίου τερψίµβροτε ποιµήν, 

εὖ σε παλαιγεγέων ἐπέων γλυκὺς οἴστρος ἐπείγει, 

μῦθον ὅλον «ΦὈαέθοντος ἐγὼ στοιχηδὸν ἐνίψω. 
3 Δ ιά , .” Π 

ἠοκεανὸς κελάδων, μιτρουµεγος ἄντυγα κόσμου, 

κμαλέην περὶ νύσσαν ἄγων γαιήοχον ὕδωρ, 
π' - ; Ε) ; ς ] ’ ς τη: 

110 Ἴ1ύυος ἀρχεγογοισιν οµιλ/σας υµμεναίοις, 

119 

120 

129 

ς ! 4 

φυμφίος ὑδατύεις, Ἀλυμένην τέκεν, ἥν ποτε Τη9ὺς 
/ πε / -ω ’ -..ω κρείσσονα ἈΝηϊάδων διερῷ µαιωσατο µαζῷ, 

’ ς / ο απ ν΄ 9 
παρθένον ὑπλοτέρην εὔωλενον, ἧς ἐπὺ μυρφῇ 

[ή ’ 

᾿Ἠέλιος, λυκάβαντα δυωδεκάµηνον ἑλίσσων, 

αἰθέρος ἑπτάζωνον ἴτυν στεφαγηδὸν ὁδεύων, 
, ΔΝ ’ ’ κ , 

κάνε, πυρὸς ταµίης, ἑτέρῳ πυρί" καὶ φλόγα δίφρων 
λ ’ 3 / 3 [ιά Δ 3 [ή καὶ σέλας ἄκτίνων ἐβιήσατο πυρσὺς ΕρώτωἨ, 

ες [ιά , 5 Δ ’ 3 ω ὑππότε φοιγίσσοντος ὑπὲρ σέλας «Ὀκπεανοῖο, 
σα) - η έ ελ δέ ος υὸ λ 4 ἀ 

ἔμπυρον Ίφοισιν ἑὸν δέµας ὕδασι λούων, 
’ 3 / ιό, 3 [ή Ἀ 

παρθένον ἀγχικέλευθον ἐςέδρακεν, ὁππότε γυμνὴ 

φήχετο, πατρὠοισιν ἐπισκαίρουσα ῥεέθροις, 
, ” ο/ π/; ’ ς ε7 ϱω 

λουομένη ὃ᾽ ἤστραπτεν"' ἔην δέ τις, ὡς ὅτε δισσῖς 
4 , μαρμαρυγὴν τροχύεσσαν ἀναπλήσασα κεραίης, 

΄ ’ ; ἑσπερίη σελάγιζε δι ὕδατος ὄμπνια Μήνη. 
ς 1  Ὦ ῃ 93 «/ /’ { 
ημιφανὴς ὃ᾽ ἀπέδιλος ἓν ὕδασιν ἵστατο κούρη, 

3 ΄ ς / ὼλ.. ΄ . Ἠέλιον ῥοδέῃσιν ὀϊστεύουσα παρειαῖς" 

Υ. 118. σέλας ᾿Ὡκεανοῖο ἆε δρ]επάςπίε Όοεαμο {ογίαβρ ατριῖς 
ἀῑκαι. Βαφρθείιτη ἴαπιθη σέλαε, ἂπ κλέτας, πϊ {ειοθ ὀφρύας Ὥκο 

ἀῑκίτ γ. 5160. νο] ὑπὲρ τέλος Ὃκ. ια α)Ρί τελήεις ῥόος δι Όςα- 
σοι, εἳ 1ρ5ο Ἠαθτθης, ἰοπίαραϊ κέρας. 

Υ. 119. {ώοισιν ἐὸν ὃ, εᾱ. ϱτ. ἑὺν τοδειρδίτ Εαἰκ. 

Υ. 121. πατρώοισιν γυ]βο. 
γ. 1929. ἡμιφανῆς τ᾽ ἀπέδ, γυ]ρο. 
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καὺ προχοαῖς πεχάρακτο τύπος χρούς" οὗ τότε µίτρη 

κούρης στέρνα κάλυπτθ" καταυγάζουσα δὲ Λίμνην 

ἀργυφέων εὔκυκλος ἴτυς Φοινίσσετο μαζῶν. 

Αὐδερίῳ ὃ᾽ ἐλατῆρι πατὴρ ἐξεύξατο κούρην” 

καὺ Ἀλυμένης ὑμέναιον ἀνέχλαγον εὔποδες ὥδραι 

καὺ γάμον ᾿Ἠελίοιο φαεεφόρο»' ἀμφὶ δὲ Νύμφαι 

Νηΐδες ὠρχήσαντο" παρ ὑδατόεντυ δὲ παστῷ. 

εὔλοχος ἀστράπτοντι γάµμῳ φυμφεύετο κούρη, 

καὺ ψυγροῖς µελέεσσιν ἐδέξατο «Ῥερμὸν ἀκοίτην" 

ἄστραίης δὲ φάλαγγος ἔην Δαλαμηπόλος αἴγλη, 

καὺ µέλος εἲς Ὑμέναιον ἀγέπλεκε Κύπριδος ἄστήρ,. 

συξυγίης προκέλευθος Ἑωσφόρος" ἄντὶ δὲ πεύκης 

νυμφιδίην ἄκτῖνα γαμοστόλον εἶχε Σελήνη" 

“Ἑσπερίδες δ ἔλάλαζον: ἓῇ δ᾽ ἅμα Τη8ύε νύμφῃ 

᾽Ωκεανὸς κελάδησε µέλος πολυπίδακι λαιμῷ. 

Καὶ Κλυμένης γονόεντι γάμῳ κυμαίνετο γαστήρ" 

καὶ βρέφος ὠδίνουσα πεπαιγοµένου τοκέτοιο, 

γείνατο Θέρκελον υἷα φαεςφόρον" ἂμφὶ δὲ κούρῳ 

τικτοµένῳ κελάδήσε µέλος πατρωΐος αἲθήρ' 

ἸΩκεανοῦ δὲ «Δύγατρες ἀποθρώσκοντα Λοχείης 

υἱέα παππῴοισιν ἐφαιδρύναντο λοετροῖς" 

σπάργανα δ᾽ ἀμφεβάλοντο" καὶ ἄστέρες, αἴθοπι παλμῷ 
5] ... ’ » εἰς ῥόον ἀἴσσοντές ἐθήμονος «ὸκεανοῖο 

Υ. 120. ἀργυφέων, δρ[επαίᾶ, 65866 αἲὶ Θε]μγαά. αἆ ΊΤαθ. ρ. 202. 
αὶδῖ απὶς, ορροδίήοπθ που Ἱπγεπιδία, πιαΗϊ ἀργυρέων, --- φααθί 

ἀἰδοτίπιει αἳῖ 1πῖθι αἴχαιπααθ {ογµιαπα. (Οαθίθγυιπα 1Ρἱ πια]ο εχοιι- 

8υπι ἶτας, 

ν. 154. κούρην οᾱ. Ῥτ. οπιειὰ, Ἐαὶῑ. 

γ. 126. φάλαγγας οπᾷ. ο. ϱτ. αὐ οοἆ, οπιειάαῖα. 

γ. 147. παοππώοισιν οὐΠῖ. 

ν. 1490. ἀίσσοντες 6. Ῥχ. α Γαλκ. ειπθιάαία. 
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ΝΟΝΝΟΙΤΥ 

κοῦρον ἐκυκλώσαντο, καὶ Εἰλείθυια Σελήνη, 

μαρμαρυγὴν πέµπουσα σελαφφόρον’ ᾿Ηέλιος δὲ 

υἱέξ δῶκεν ἔχειν ἕὺν οὔνομα, µάρτυρυ μορφῇ 

ἄρμεγον" ἠϊθέου γὰρ ἐπ᾽ ἀστράπτοντι προρώπῳ 

᾿Ἠελίου γενετῆρος ἐπέπρεπε σύγγονος αἴγλη. 
1 ρω . ’ 

196  Ἰολλάκν παιδυκόμοισιν ἐν ἤῴεσι κοῦρον ἄθύρων, 

ἈΏκεανὸς, Φαέθοντα, παλινδίνητον ἀείρων, ᾿ ᾽ ή 

γαστρὶ µέσῃ πούφιζε' δι ὑψιπόρου δὲ κελεύθου 

ἄστατον αὐτοέλικτον ἀλήμονι σύνδρομον αὐρῃ 

πΠερόθεν παλί ν ἐδέ- κοῦ αγοστῷ» Περόθεν παλίνορσον ἐδέξατο κοὔῦρον ἀγοστῷ 

16Ο καὶ πάλιν ἠκόντιζεν: Ὁ δὲ τροχοειδεὶ παλμῷ 

χειρὸς ἐὔστρέπτοιο παράτροπος ἡδκεανοῖο, 

δινωτῇ στροφάλιγγι κατήριπεν εἰς µέλαν ὕδωρ, 
/ ς ον / Π , 3χ .. ΄ µάντις ἑοῦ Φανάτοιο" γέρων δ᾽ ὤμωξε νοήσας, 

Φέςφατα γινώσκων" πινυτῇ ὃδ᾽ ἔκρυψε σιωπῇ, 

μὴ Κλυμένης φιλόπαιδος ἀπενθέα θυμὸν ἀμύξη, 

πικρὰ προθεσπίζων «Φαεθοντίδος αἴλινα ἸΠοίρης. 
-- . οό λαὶ παῖς ἀρτικόμιστος, ἔχων ἄνίουλον ὑπήνη», 

πῇ μὲν ἑῆς Κλυμένης δόµον ἄμφεπε' πῇ δὲ καὶ αὐτῆς 

ν. 16ο. Εἰλ/Θνια οἁτιτ. 

γ. 194, ἐπέτρεχε σ. αἴγλη αι. ραταπι αρῖθ, 

ν. 195. ποῦρος ἀθύρων 6Η. αϊ 8818 αΏβί κχθοῖο Γεεφαθιίατ, 
γ. ο. Χ. 177. ΧΙ. 4ο7. ΧΙΙ. 188. εἷο. 564 ἹἩΐο ἄθ Όεθαπο, πι- 

Ῥτηϊ5 οπι κοῦρον πποκ Ῥ]μαδιποπίεπι ἀῑσαϊ, γ. 159. αβδατάατα 

οσοι. Ίππο, {ογῖαςο ἀῑκίῖ ᾖθεσιν ἀβρὸς, γεὶ ἀθρὸν ἀθύρων, τι 
α1άθιω απιαῖ, ΙΧ. 507. Χ. 105. ΧΧΧΙΠΙ. 66. εἴο, κοῦρον ἴαπι 

Ἐιοάοπιαππ 8. 

Υ. 197. γαστρὶ µέση ουίαδ» Όοθαμῖ, {π ἆοτδο παϊαηείφῇ Τια 
εοπιραχανί Ῥοδςδΐ Χ. ὅσο. Θεά {οτῖαρδε Ρροίία5 Β]μαξιπομς ραεσί 

θ5ῖ. 

ψ. 1620. ὤμοξε ν. εά1ῖῖ, 

ν. 108. πῆ -- πῆ θὰ. Ρε, ν. 884, εαᾶ. ἦχε, 
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Θριυνακίης Άειμῶνα µετήίεν, ἦχν Θαμίζων, 

170 «αμπετίῃ παρέμιμνε, βύας καὺ μῆλα νομεύων --- 

ἂς Δ Ἄς ἃς ἂε ἂ Δε 3 

πατρὸς ἑοῦ ζαθέοιο φέρων πόθον ἡνιοχῆος, 

ἄξονα τεχνήεντι συνήρµοσε δούρατι δεσμῷ, 

κυκλώσας τροχόεντα τύπον ψευδήµονυ δίφρῳ" 

ἀσκήσας δὲ λέπαδνα, καὶ ἀνθοκόμων ἄπὸ κήπων 

175 πλέξας λεπταλέοισι λύγοις τριέλικτον ἱμάσθλην, 

ἀρνειοῖς πισύροισι ἑοὺς ἐπέθηκε χαλινούς. 

καὺ νόθον εὐποίητον ἑωςφόρον ἄστέρα τεύχων 

ἄνθεσιν ἀργεννοῖσιν, ἴσον τροχοειδέῖ κύκλῳ, 

θῆκεν ἑῆς προκέλευθον ἐὐκνήμιδος ἀπήνης, 

18Ο ἀστέρος ἠφοιο φέρων τύπον' ἀμφὶ δὲ χαΐταις 

ὕρθιον ἔνθα καὺ ἔνθα φεραυγέα δαλὸν ἐρείσας, 

ψευδοµέναις ἄκτῖσιν ἓὸν μιμεῖτο τοκῇα, 

ἱππεύων στεφανηδὸν ἄλίκτυπον ἄντυγα νήσου. 

4λλ’ ὅτ᾽ ἄνηέξητο, φέρων εὐάνθεμον ἤβη», 

196 πολλάκι πατρῴης φλογὸς ἤψατο" χερσὶ δὲ βαιαῖς 

Ῥορε τ. 17ο. Ἠϊπ]σα θδὲ ογαο, χβετο πο]ο, {αοῖα Τ,απιρεί{εθ 
πηθµίίομς, Ῥμαδί]παδαια Ῥατίίος οχδρεοιατί Ροίαή5θε, οἵ. Ἠοπι. Ο4. 

μ'. 123: μᾶπι εἶμθ Ίοοο αριὰ Χοπηαα αιιοάαπιποᾶο 1ρ5θ Ῥ]αῦ- 

ἶλοη θ5ῖ. Θεά Ρταεοεᾶεης πῇ μὲν, πῇ δὲ ν. 168. Ἰχαηδίτατα Ῥο- 

βἴπ]αρας, νε]αἩ καέ ποτε νε] ἄλλοτε εἵο. Ῥατιπα 1ἴααιμθ φαΏἱθ[α- 
εοχθι, 5ἱ αμῖς ἐθμῖατθί Υ. 171. πατρὸς δὲ ζαθέοιο εἴο, 4ὰο γετδι, 

Ῥτορίες Ἱάσσμαπα, ἀποετῖυχη εδῖ, απ Ρταερῖεί ἡνιοχείης, ο. ν. 190» 

«ν. 17ο. ἄξονα --- δούρατα Θ41Π. ἱπερο]ία σπα γενῖι Ἰω8. 
αααθὶ ἄξοα γο]μίεει. Ὑάθος πϊμί ΚΝουπί βεμίαπι θχργθβδί56θ. 

ν. 176. Νθ πισύροισι οοπΙῖπἁο ἀ4αμπμθ8, Υάς πισύρῃονι 1ΠΟΧ Υ. 

206. πισύραις ΧΧΧΙΧ. ὅ77. 

Υ. 180, {ώοιο εά1ε, 
/ 

γ. 196. πατρώηε φλ. ἡ. χειρὶ δὲ βαιαῖς θὰ. Ρτ. χερσὶ δὲ βαιαῖς 

εᾱ. αἲτ, ο οομίθοι. Εαϊκ. αι εἰ χειρὶ δὲ βαιῇ ρτοροθαίτ. 
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ΝΟΝΝΟΥ 

ο 
κούφισε ερμὰ Λέπαδνα καὶ ἄστερόεσσαν ἱμάσθλην" 

’ ο καὶ τροχὸν ἄμφιπόλευε: καὶ ἀμφαφόων δέµας ἵππων 

χιονέαις παλάµησιν, ἐτέρπετο κοῦρος ἀθύρων: 

δεξιτερῇ ὃ’ ἔψαυε πυριῤλήτοιο χαλινοὺ. 
΄ 5 [ή ’ 

µαίνετο ὃδ᾽ ἱπποσύνης µεθέπων πόθον’ ἑζόμενος δὲ 
’ ΄ « η ΄ 

γούνασι πατρφοις, ἱκετήσια δάκρυα λείβων, 
1 » ε/ Δ 3 / ό ε/ Ίτεε» ἔμπυρον ἅρμα καὶ αἴθερίων δρόµον ἵππων. 

π [ή ο ςλ Δ , ες, ιά 

μαὺὶ γεγέτης ἄγεγευεν' Ὁ δὲ πλεον ἠδε μύθῳ 

αἰτίζων λιτάνευε. παρηγορέων ὃ᾽ ἐπὶ δίφρῳ 
5 ή - ΄ ’ δν 

υψιπορῷ γέον υἷά φιλοστόργῳ φατο φωνῇ " 

ας / / ο 
2 τέκος ᾿Πελίοιο, φίλον γένος «λκεανοῖο, 

»/ , / ’ , / 3 ά 
ἄλλο γέρας µάστευε τί σοί ποτε δίφρος Ὀλύμπου; 

ἱπποσύνης ἀκίχητον ἔα δρόµον. οὐ δύνασαι γὰρ 
3 / 3 ΄ , ἰθύνειν ἐμὸν ἅρμα, τόὀ περ µόγις ἠνιοχεύω. 

/ οω 3/ οω ή ο . οὗ ποτε Φοὔρος ᾿4ρης φλογερῷ κεκόρυστο κεραυνῷ : 
/ - ἀλλὰ µέλος σάλπιγγι, καὺ οὗ βρονταῖον ἀράσσει 

.) ά «/ εω ων νο} οὐ γεφέλας “φαιστος ἑοῦ γενετῖρος ἄείρευ, 
3 ; 6 - , 

οὗ νεφεληγερέτης κικλήσκεται, οἷα Ἀρογίων" 
3 ρω ’ [ [4 

ἄλλὰ παρ ἐσχαρεῶνι σιδήρεον ἄκμονα τύπτει, 

ἄσθμασι ποιητοῖσι χέων ποιητὸν ἀήτην. 
’ Σ/ , Δ ε] 3 ε/ 3 , 

κυκνον ἔχει πτερόεντα, καὶ οὗ ταχὺν ἵππον ᾽άπόλλων, 
, ο οὗ στεροπὴν πυρόεσσαν ἀερτάζει γενετῆρος. 

γ. 101. πατρώοις χυχδ8., αἱ δοἷθμί, θά1ῖῖ. 

γ. 102. Ίτεεν θᾱ, Ῥτ. ἀεϊπάε αι έριον ὃρ. ἀἴπναφαο οί. 

ν. 196. Νοϊαπάα ἨεπαήςΗομία, «ααθ οοποἰπιη{. 

ν. 107. ἄλλο πέρας αἀδΠ. ποδίτιµα ἴαπιθα {πγειήϊτ Έα, {μίει- 

Ὀσα]ϊσενΙ Οοπῖςεεῖῖ, ς 

ν. 198. δύναμµαι οἁ{. Ἱπορία. Ἐπιοπάαγεγαϊ Ίάπι ΒΠμοάοιαμηῖς. 

ν. 1ο]. Εάῑίομες Ἠαηο γθιδιια οσπι δοφαεμίραθ ἀάπραμῖ, Πα 

αἱ αὐ ἠΤενουσίαια Ρεγίίμεαϊι, Ἐοτίάδδε πεφιε αἆ Ἠωπο, µεαιε αἆ 
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“Εομῆς, ῥάβδον ἔχων, οὔκ αἰγίδα πατρὸς ἄδίρευ. 

ἀλλ ἐρέεις, Ζαγρῆῦ πόρεν σπινὈῆρα κεραυνοῦ" 

910 Ζαγρεὺς σκηπτὸν ἄειρε, καὶ ὠμίλησεν ὀλέθρῳ. 
.. , [ή 

ἄζεο καὶ σὺ, τέκος, πανομοίία πήµματα πάσχειν. 

Ἐϊπε, καὶ οὗ παρέπεισε' πάϊς δὲ γενήτορα γύσσω», 

δάκρυσι «Φερμοτέροισιν ἑοὺς ἐδίηνε χιτῶνας " 

χερσὺ δὲ πατρῴης φλογερῆς ἔψαυσεν ὑπήνης, 

915 ὀκλαδὸν ἓν δαπέδῳ κυκλούµενον αὐχένα κάµπτων, 

Λισσόμενος. παὶὺ παῖδα πατὴρ ἐλέαιρε δοκεύων. 

και κινυρὴ Κλυμένη πλέον ᾖτεεν' αὐτὸρ ὃ δυμῷ 
α)) ’ 3 [ή , ’ ἔμπεδα γινώσκων ἀμετάτροπα νήµατα Ἰζοίρης, 
μ [4 3 / τα 3 / Δ ου ἀσχαλόων ἐπένευσεν ἄποσμήξας δὲ χυτῶνυ 

330 µυροµένου Φαέθοντος ἀφειδέος ὄμβρον ὁπωπῆς, 

χείλεα παιδὸς ἔκυσσε' τόσην δ᾽ ἐφθέγξατο φωνήν" 

ς , 

«4ώδεκα πάντες ἔασι πυρώδεος αἲθέρος οἴκοι, 
σω ϱω ΄ ζωδιακοῦ γλαφυροῖο πεπηγότες ἄντυγυ κύκλου, 

κεκριµένου στοιχηδὸν ἐπήτριμοι, οἷς ἐνὺ μούνοις 

335 λοξὴ πουλυέλικτος ἄταρπιτός ἐστι πλανήτων 

Αμρο] ποια Γαοῖς, θεᾷ δεᾳιθραϊαγ Ῥα]]αάίθ ποπιθή, γο]αῖῖ: οὐ στ. 
π. ἀερτάζει γενετῆρος παρθένος ᾽Ατρυτώνη, ὁμόγνιον ἔγχος ἔχουσα, 

Υ. 3210. σκῆπτρον θᾶ1ῖτ. Φο]θιιῖ αΏθγγα[Ιοθ. 

γ. 214. πατρώης νι]βο. 

ν. 217. ἤτεεν εἀ[τι. 

ν. 331. ἔκυσε εὐ 1. γἱο]αῖο Ππείτο. 

ν. 335. πεπηγότος θἁἷιι. πια]ο. 

ν. 924. κεκλιµένοι 6ἳ ἵπ {πο µούνη ο, Ἐιδι ἁ]]ιιά {οχίαβθε 

αὖ κλίαιν 8. λόξωσιν 2οάἱαοὶ τείοιιῖ ροϊαίδδοι, πια]ιί ἴαπον αἱ- 

{οχι ΥΕρΡΟΜΘΙΘ. ααοά ἵπ θαἆθιμ οδιιδα Ἱἱερίαν δµρνα ΥΠ. 200. 

οἱ. Ὑ. 213. Χ. ἀ4οὔ, α]]. 
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ἀσταθέων. καὶ ἕκαστον ἕλιξ Ἀρόνος οἴκον ἀμείρει, 
« , μ α, 4 Ἆν ες ἃ / 
ἑρπύζων βαρυγουνος, ἕως µογις ὀψὲ τελέσση 

εἴκοσι καὶ δέκα κύκλα παλιννόστοιο Σελήνης, 
/ .. «/ 

ζώνης ἑβδομάτης ὑπὲρ ἄντυγος" ὑψόθι δ' ἕκτης 

250 ὠκύτερον γενετῆρος ἔχει δρόµον ἄντίπορος Ζεύς, 
΄ ’ ’ ’ 

καὺ δρόµον εἶς λυκάβαντα διέρχεται" ἓν τριτάτη δὲ 

ον ο πα νο το 
μλά κα ΄ ον έ » 4 
ἥμασιν ἑξήκοντα παρέρχεται ἔμπυρος ἄρης, 

γείτων σεῖο τοκῆος" ἐπαντέλλων δὲ τετάρτῃ, 
κ Ν αι Ν «/ ΄ / , 

αὐτὸς ἐγὼ στεφαγηδὸν ὅλον πύλον ἅρμασι τέµνω, 

255 οὐρανίων ἑλίκων πολυκαμπέα κύκλα διώκων, 

µέτρα Ἰυόνου πισύρῃσι φέρων κυκλούµετος «ραις, 

τὴν αὐτὴν περὶ νύσσαν, ἕως ὅλον οἶκον ὁδεύσω, 

πλήσας ἠθάδα μῆνα τελεεφόρον: οὐ δὲ πορείην 

ν. 220, ἕλιξ χρόνος εάῑπ. 5ο Ῥ]απεια Θαϊιτηιθ ἀθείάραίως, 
Ἰζρόνος οἴαιι Ἠ]ιοάοπιαπας, 

γ. 251. Πίτα οοπ{αδίο Ἠϊο ορεπει, Θἱ γειρα: ἐν τριτάτη δὲ 
8απα δαπῖ, Ἰαοιπια {π δεᾳαθμΏΡιας φἰατιεπάα οδῖ: που ουίη πατε, 

τί Ἠήο 5οα μασ, δεἆ ΎὙεπας ἵπ Τεγία Ζοπα οοπδρ]οίίας, ποῖο Ῥ]α- 

ποϊαγαπι οχάίπα, απ Άοππαπι πήπΊπο {ασ, ο. Ὑ. 60. 5ᾳα. 

ΧΙΙ. 541. 9544. 1Τξίταχ ἆθεθδσει Ὑεπετῖς πιεηίο {π Τετία Ζοπα, 

ἨΤοιοιατῖϊ 1 5εοιπᾶᾶ, ῶ πας 1η Ῥτίπια, αἳ πάπμπα Ιοοί ἆε ΆΤατιο, 

ἵπ ααἡμία φιαθτομάο. θεά Πα οεμάϊ πήχας οτάο, εἲεὶ Ῥοδϊτα 
Ἰαβοχε Ροϊαίῖ, ας Θο]επι, Ἰπεδίαπι Ῥ]αποίαταπα, αἆ Ώπεπα τοῖῖ-- 

οετεῖ, τα οτγαῖίο 1δί οομΏίπα8 Ῥτγοσεάθτεϊ, 9ἱ γετρα ἔῑ]α: ἐν τρι-- 

τάτη δὲ 5αµα που διπὲ, Ίαζαμα Γογίαδθθ πη]]α Θ5ε, 5εοᾷ ααἀαςίοτθ 

οοπἰθοίατα φοἱρομάιη θδι: ἐν ὃ᾽ ἄρα πέµπτη ἤμασιν ἕξ. π. ἔ. 

”άρης εἴο, Τιεοῖο ἴαπη φεααθτείας {πμ απατία 9ο], εί Ποτί Ροταῖτ, 
υἳ Ροδϊα Ῥ]αμείας πι πίραδ τεµφαί Ζομΐς γοῖεηδ Ρταεϊεγπτιοετεί. 

Ὑπάραμί οί, Τιες αδἰτοποιηῖσα8 Το αθ Ιοοί Οοπιπεπίαχίας εκ- 

Ρ]αμαβ]τ. 

γ. 206. πιαύρήσεν εξ. Υ. 176. 
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καλλείψας ἄτέλεστον, ὀπίστερον οἶμον ἀμείβω, 

οὐ δὲ πάλιν προκέλευθον" ἐπεὶ πολυκαμπέες ἄλλοι 
3 ’ 3 ’ ’ Ε] ρω 

ἀστέρες ἄντιθέοντες ἀεὺ στείχουσιν ἀλῆται : 
3λ ο να. «/ 4 ὲ ». ἂψ ὃ) ἀνασειράζοντες ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω, 

ἡμιτελῆ µεθέπουσι παλίλλυτα µέτρα κελεύθου, 
ῃ Ἶ / 3 

δέγµενοι ἀμφοτέρωῦεν ἐμὴν ἑτερόσσυτον αἴγλην" 
ο / ’ [ή π' , 

οἷς ἔνι λευκαίνουσα πύλον κερύεσσα «Σελήνη, 
[ή ε/ ιά ρω 4 ον ΄ 

κύκλον ὅλον πλήσασα, σοφῷ πυρὺ μῆνα λοχεύει, 

µεσσοφανἠς, ἐπίκυρτος, ὅλῳ πλήθουσα προρώπῳ" 

Ἰήήνη ὃ᾽ ἀντικέλευθος, ἐγὼ σφαιρηδὸν ἑλίσσων 
ν ῃ 3 , . 

μαρμαρυγὴν, ὣρέπτειραν ἀμαλλοτόκου λοκετοῖο, 
Δ Λ [ή ας ’ , ς ιά 

ζωδιακὴν περὶ νύσσαν ἀτέρμονα κύκλον ὁδεύω, 
, ή , Ἆ αν ή - 3 , 

τίκτων µέτρα γρόνοιο" καὺ οἰκόθεν οἶκον ἀμείβων, 
« { / 

καὶ τελέσας ἕνα κύκλον, ὅλον λυκάβαντα κοµίζω. 
1; / ε; 

ἄκρα δὲ συνδέσµοιο φυλάσσεο, μὴ σχεδὸν ἕρπων, 
ε/ [4 , ή ρω ιά. 

ὥρμασιν ὑμετέροις ζοφοειδέα κῶνον ἑλίξας, 

γ. 350. 0816, πθ οἶμον Ίπ οἶκον Πιπῖο8: χ6εῖθ 56 Ἠαρεῖ, 95οἱ 
101 θ8ῖ πολυκαμπῆς, τιϊ χε]ίᾳαά Ῥ]αμείαο, Υ. δεΠ. 6Γ ἐδέ ιέο]ιέ 

Ὁ δαἷᾶ ΤοΚ]ᾶιίς, δαῖά τεολέ]ᾶμ]ρ. 

ν. 242. ἂψ ἀνασειράζοντες --- ὀπίσσω οὐ, οἶπι πθχιας ἆθες- 
8εῖ. οορα]απι ἀπίετροδαϊ: δε ἀαρίιίο ἆθε Ππιορτιιαϊίο Ιοοί: ρατςί- 

ρίυπα Ρροίι]αῖ αοοαδαἈναπα, ταἳ γ. 517. κέλευθον ϱ Υ. δᾷ. 8αβΡ]οτε, 

ἈΝοππο πος οοπνθµί, Ἐοιίαθθο ἁρίαχ αμίοςεβῖῖ ἴαιε μιά: οἳ δὲ 

πορείην ἂψ ἀνασειράζοντες εἴο. 

γ. 244. δέγµονι οἁΙτ. αἩτ. οοτγιαρίθ, 

Υ. 340. ἁμαλλοτόκου τοκετοῖο Ῥοϊμίε ατραῖο ἀἱοετε, 8εᾷ Ρροῖυῖτ 

εἰἶαια δαπέδοιο. 

ν. 301. µέτρα Ἀρόνοιο εάῑιι. 8εᾶ ο. Υ. 220. Ίἴοκ οἱἰόθεν ο-- 

κον εᾱ. µτ. ειπεπά. Εα]κ. 

ν. 154, ἡμετέροις θάΐπι, 5δὰ {ωίς ἀἰοθιιάωπι οταῖ, πῖ σέο δίφρῳ 

τ. 5εᾳ. 
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/ , , 
φέγγος ὅλον κλέψειεν, ἐπισκιόων σέο δίφρῳ" 

Δ [ή 1; 

μὴ δὲ παριππεύσειας ἐθημονος ἄντυγα κύκλου" 
ἃ Δ ο. «1 {.. ν 

μὴ δὲ τανυπλέκτων ἑλίκων πολυκαμπέϊ δεσμῷ, 
[ή , 

πέντε παραλλήλων δεδοκηµένος ἄντυγα κύκλων, 
» ὃν , κά Ε 
οἴστρον ἔχοις, καὶ νύσσαν ὁμή θεα πατρὸς ἑάσης, 

ιά λα - 3 3 ιά [ή ε 

µή σε παραπλάγξειαν ἓν αἲθέρι. φοιτάδες ἵππου" 
΄ ιά 

μὴ δὲ διοπτεύων δυοµαίδεκα κύκλα πορείης 
3 4 Ε) / 2/ 3 , - ὰ / , 
ἐκ δόµου εἲς δόµον ἆλλον ἐπείγεο" καὶ σέο δίφρῳ 

4 3 4 ν) / ω 3 ΄ πριὸν ἐφιππεύων, µη δίζεο ταῦρον ἐλαύνειν 
, ’ / α ἵ- ρω 

γείτονα μὴ µάστευε προάγγελον ἱστοβοῆος, 

σκορπίον ἀστερόφοιτον ἐπὺ ζυγὸν ἠνιοχεύων, 
αρ Γ ῃ εἶ μὴ ἀναπλίήσειας ἐείκοσι καὶ δέκα μοίρας. 

Δ ο ον / , 

ἀλλὰ σὺ μὲν κλύε μῦθον' ἐγω δὲ σε πάντα διδάξω" 
[ή ας. ιά ιά ./ 3 [ο 

κέντρον Ὅλου κόσμοιο, µεσόμφαλον ἄστρον Ὀλύμπου, 
ῃ 48 ῃ ε ’ -- 3{ 

κριὸν, ἐγὼ µεθέπων ὑψούμενος, εἴαρ ἀεξω" 
ὰ ο. ᾷ / -ς λ γ ὧν κ νι, καὺ τροπικὴν Ζεφύροιο προάγγελον ἄντυγα βαΐνων, 

γύκτα ταλαντεύουσαν ἰσόθῥοπον ἠριγεγείη, 
3 ΄ . αρ / ε/ - 

ἴθ ύνω δροσόεντα χελιδοχίης δρὀµον "4έἐρης 

κριοῦ ὃ᾽ ἀντικέλευθον ἐνέρτερον οἴκον ἀμείβων, 
- / 3 ΄ / ’ χηλαῖς ἓν διδύµησιν ἴσημερα φέγγεα πέµπων, 

3 ’ , 3 [ή -. χ ς ’ ) 

ἐντύνω παλίνορσος ἰσόζυγον ἦμαρ ὀμίχλη, 

ν. 350. ἔχεις 6ᾱ. Ῥτγ. ἔχης εἰ. αἷι. το]επίο Εαϊκοιςρ. οκ 
ἑάσσῃς παϊχαπιιθ θά1τ. 

ν. 2606. ἔτι ζυγὸν ἡν. θΚ1Ι. 8ἱπθ 8εµ5δα, Ῥοϊαὶδεῖ οἰίαιι αάΐε- 

εἴίνο τι, ὑπόζυγον ἡνιοχεύων. 

ν. 372. (θύνων --- δρόµον Ποῦς, οὐἵη. 9οὲ ὥρης Ἱεσοπάσια 6956, 
Πιοπςῖταϊ ν. 276. ῬανΠορίαπι ααοᾶ αἰμεί, 1ποκ {μ Τοίο Ἆος Ίοεο 

ιογπιϊμπαίοιθς ἵπ ὦ οἳ ὦν παῖτοθ οο[αδαθ δι«Ηῖ. 

ν. 975. ἀμείβω οῇ. Ρτ. ἀμείθῳ εἰίαπι ἀθιετίας εᾱ, αἰτ. 

γ. 275. ἐγτύνων γχδ5 πια]ε ο611ῖ, 
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καὺ δρόµον εἰνοσίφυλλον ἄγω φθιγοπωρίδος “άδρης, 
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λλογό ΕΦ ΤΑ. ο ὶ ἀνδρά ω ζι φυλλοχόῳ ἐνὺ µηνί: καὺ ἄνδρασι γεῖμα κομίζω 
./ 3 9 , εν 4 εΡ 5 ον 
ὀμβριον ἴχὼυοέντος υπερ ϱαχιν αἰγοπερῇος, 

ο » φ τω , 
ἄγρονόμοις ἵνα γαῖα φερέοβια δῶρα λοχεύση, 

/ 2/ 1) ἃ 3 / 3/ γυμφίον ὄμβρον ἔχουσα καὺ εἰλείθυιαν ἐέρσην’ 
3 ιά / σ/ 

καὶ έρος ἐντύνω σταχυηκόµον ἄγγελον ὄμπνης, 
” / ρω 

«ερμοτέραις ἀκτῖσι πυρωδεα γαῖαν ἱμάσσων, 
ς η) Δ ΄ σι 3 Ε) [ή ς [ή 

ὑψιτενῆς παρὰ γύσσαν ὃτ εἰς δρομον ἠνιοχεύω 
, Ε] / 3 / 5 ον 

καρκίνου, ἄντικέλευῦον ἀθαλπέος αἰγοκερῖος, 
κ ,.- » οω 4 / ἀμφοτέρους, καὶ Νεῖλον ὅμοῦ καὺ βότρυν, ἀέξων. 
3 / δὲ ὃ / εν, Ελ Κέ ἀρχόμενος δὲ δρόὀμοιο, µετέρχεο γείτονα Κέρνην, 

Φωσφύρον ἁπλανέος µεθέπων πομπῆα κελεύθου, 
5 [ή / « ) ’ ἃ , 

ἱπποσύνης προκέλευθον' ἀμοιβαίη δὲ πορείῃ 
3 / ο σὸν δρόµον ἴφύνουσι δυώδεκα κυκλάδες ὥδραι. 

Ὅμος εἰπὼν, Φαέθοντος ἐπεστήριξδε καρήνῳ 

χρυσείην τρυφάλειαν' ἑῷ δέ µιν ἔστεφε πυρσῷ, 
Γὰ / Ε) ω Ε] 4 [ή ελ, 

ἑπτατόνους ἀκτῖνας ἐπὺ πλοκάµοισιν ἑλίξας, 

γ. 278. φυλλοχόῳ ἐνὶ µηνέ, φπιί]οτα Ῥτοδιοίίοπθπι απα αργα 

Π. 641. [εγεμήαιι 65566, γίάπιδ, Ῥταείετεα τυδι5 1άΙθ κοµί-- 

ζων δα]. 

Υ. 39Ο. ἀγρογόμοισιν ἃ γαΐῖα οτι. Ἰάθοιπι οιιομάανίε Οαμ:, 
Ἐπατα Εἢοσπι8μπ18. 

ν. 3852. ἄγγελον ὄρφνης γυ]δο; επιεπάαγΙϊ ΘοαἩσεγ. 

γ. 984. ὑψιτενῇ α[ετίαν ἵπ Φοα]ἱσενὶ Οοπἱθοἰαμθεί οι οΟΗ{θ-- 

οἴπτα ὅτ᾽ ἔδραμον. Ἠαεο 8αµᾶ δαηῖ; 5δεᾷ {1 Ππε γειδιθ ἠνιοχεύων 
114ἱο Παβθηῖ οτε, 

ν. 287, Αά Οθιπθι 1ηδια]αια, οἱ. ΧΧΧΙΠΙ. 182. ΧΧΧΥΙ, 6. 

1 αβίπας παα[ταςίαια ραδδα6 οδί, ἵατρίϊες 1π Λιωπεγπι Ἰάρδ5. 

γ. 2090.: σύνδρομον (Ὀύνουσι γα]ρο, 8ίµ6 8εηδα. Ῥταθίειθα Γος- 

ἴαφ5ο Γ{αἴαγατα γετβί ἴεπιρας Ῥταρςιϊςθεί, Οταϊίοπεπα πια]ε εἶἰαιιά!, 

νι]ρατοε Νου για ϱοῖ. 
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κυκλωσας στεφανηδὀὸν ἐπ᾽ ἰξύῦ λευκάδα µίτρην" 
, ’ εω ή ο 395 καί µιν ἄνεχλαίνωσεν ἑῷ πυρὀεντι χιτῶνι, 
Δ 4 / ά ’ καὶ πόδα φοινίσσοντι διεσφήκωσε πεδίλῳ. 

’ ’ παιδὺ δὲ δίφρον ἔδωκε' καὶ ἠῴης ἀπὸ φάτνης 

ἵππους ᾿Ἠελίοιο πυρώδεας ἤγαγον "άρα" 

καὺ Ὀρασὺς εἰς ζυγὸν ἦλθεν Ἑωεφόρος" ἀμφὶ δὲ φαιδρῷ 

δοο ἵππιον αὐχένα δοῦλον ἐπεκλήϊσσε λεπάδνῳ. 

Καὶ Φαέθων ἐπέβαινε' δίδου δέ οἳ ἡνία πόάλλειν, 

ἡγία µαρμαίροντα καὶ αἰγλήεσσαν ἵμάσθλην 

᾿Πέλιος γενέτης" τρομερῇ ὃ᾽ ἐλελίζετο σιγῇ, 

υἶέα γινώσκων μινυώριον" ἐγγύθι δ᾽ ὄχθης 

5ο5 ἡμιφανὴς Κλυμένη φλογερῶν ἐπιβήτορα δίφρων 

δερκοµένη φιλότεκνος ἐπάλλετο χάρµατι µήτηρ. 

Ἔδη δὲ δροσόεις ἀμαρύσσετο φοίνιος ἀστήρ, 

καὶ Φαέθων ἀνέβαινεν ἑωϊον ἄντυγα φαίνων, 

ὕδασι παππῳὠοισι Λελουμένος ᾿ήλκεανοῖο. 

510 καὶ Φρασὺς εὐφαέων ἐλατὴρ ὑψίδρομος ἵππων 

οὐρανὸν ἐσκοπίαζε, χορῷ κεχαραγµένον ἄστρων, 
ς ν) ] ιά ΄ - κε) ιά ἑπτὰ περὶ ζώναις κυκλούμενον' εἶδεν ἀλήτας 

ἄντιπόρους, καὶ γαῖαν ὁμοίίον ἔδρακε κέντρῳ 

γ. 305. πυρόεντι χαλινῷ, οἁἵτι. Ἱεριάαπα 6σχοχεπι βιδία]ε 9οσ]. 

ν. 207. ἠώης εἁ{ε. 

γ. 291. δίδου, Ἡοπιθτί εκεπιρ]ο χεσοῖο εᾱ. Ρτ, διδοὺς εἰ. αἶτ. 

Ώθχυπι οοτταπιρεηῖεο Εα]κοιραχρβίο. 

γ. 5ο7. Ἐοτίᾶβθε φωςφόρος ἄστηρ. 

ν. 508. ἀνέβαινεν ἕ. ἄ. βαΐνων, οἁτ. Ππῖο]εγαβίϊ τερεΗΠοπθ. 
ΏεάΙ, αιοά Ρτοκίπαπη εχαῖ; 5εᾷ {οχίαβθε πι]]α αἰπιΗταάο «ᾱ- 

Ρίαμάα, αἳ βογβοπάσπα, αποά οεπίθς Ἠαβοαῖ, ἑ. ἄντυγα κόσμου. 

γ. 200. παππώοιοι Υι]Ρο. 

γ. 5132. εἶδεν ἆλ. τεοῖθ, οοριυ]α Ἠΐο ποἩ ηθεθθβαχῖα. ΠΝοίϊαρι]θ 

Εὶο γειδµ8 Ῥτορῖες οομΙπιᾶῖος 5ΡοΠάθοΟ8. 
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μεσσοπαγῆ», δολιχῆσιν ἄνυψωῦεῖσαν ἐρίπναις, 

519 πάντοθι πυργωθεῖσαν ὑπωροφίοισιν ἄήταις" 
ὰ λ / ι ννρι 4 3 ώ καὺ ποταμοὺς σκοπίαζε, καὶ ὀφρύας ᾿Μδκεανοῖο, 

3λ 3 / «1 [ή 3 ) «/ ἂψ ἀνασειράζοντος ἕὸν ῥὸον εἰς ἓὸν ὕδωρ. 
1) λ 1/ [ὁ 3 3 ή ν] ιά α/ 

Όφρα μὲν ὄμμα τίταινεν ἐς αἲθέρα καὺ χύσιν ἄστρων 

καὶ γ9ονὸς αἴόλα φῦλα καὶ ἄστατα νῶτα Ναλάσσης, 
οἱ , 

330 παπταίνων ἑλικηδὸν ἀτέρμονος ἕδρανα κόσμου" 

τόφρα δὲ δινηθέντες ὑπὸ ζυγὸν αἴθοπες ἵππου 
ρω , 3 [ή 3/ ιά 

ζωδιακοῦ παράµειβον ἐθημονος ἄντυγα πυκλου. 

καὺ Φαέθων ἀδίδακτος, ἔχων πυρὀεσσαν ἐμάσθλην, 

µαίνετο, µαστίζων λόφον ἵππιον' οἳ δὲ µανέντες, 
5 β / ς ’ 3 δέ ς οω 25 κέντρον ὑποπτήσσοντες ἄφειδέος ἡνιοχῆος, 

ἀρχαίης ἀέκοντες ὑπὲρ βαλβίδα κελεύθου 
Ελ, ) 4 ἀλ, 4 3) ϱ ἀξονίην παρὰ φνύσσαν ἄλήμονες ἔτρεχον ἵπποι, 

δεχνύµενου ατύπον ἄλλον ἐθήμονος ἡνιοχῆος. 

καὺ «Λότιον παρὰ τέρµα, καὶ ἄρκτια νῶτα Ῥορῇος 

35ο ἦν κλόνοο. οὐρανίῳ δὲ παριοτάµεναι πυλεῶνι, 
’ Ἆκ ὄΈ 

ἀλλοφανὲς νὸθον ἦμαρ ἐθάμβεον εὔποδες ΄άδραι " 
3} 33 / ἀἾ 3” ΄ 3 [4 ἔτρεμε ὃ᾽ ᾿ΠΗριγένεια" καὶ ἴαχε Φωσφόρος ἀστήρ” 

τὸ ’ [) ϱω ΄ / ϱ ἐλ , Ἡ φέρεαι, φίλε κοῦρε; τί µαίνεαι, ἵππον ἐλαύνων; 

φείδεο σῆς µάστιγος ἀγήνορος" ἄμφοτέρων δὲ 

ν. 515. ὑποῤῥοφέησιν ἄηταις θὔ{π. 

γ. 517. ἀνασειράζοντας θἀ1ί. πηα]θ. 

γ. 24, φαίνετο µαστίζων αάϊτ. πάάς Ἰαμριϊάθ: ποδίταπι ργο- 
-.Ῥαϊ Ῥταθοεάθης ἀδίδαμτος, θἱ ν. 525. 

γ. 527. ἀξονίης οά1τ. αααβῖ αἆ Ρ6η. πελεύθου Ῥετίιιοτοι. Ύ. 
8εαᾳ. Ροπίνις ἐθήμ. ἠνιοχ. ροθῖ ἄλλον Ροδί(αθ θδῖ, ηἳ ροδῖ οΟπι- 
Ραταϊϊνο8, οπιῖδ8α ραγάομ]α ἤ. 

γ. 253. πῇ εᾱ. Ῥτ. πθ ἴο Γαρίαϊ, 

γ. 964, ἀμφοτέρων, 8ο]οῖ Ίἴα ]οᾳα4, τῖ {πίε, Ἡ. Πτῖ ν. 9. εοἆ 



3οά ΝΟΝΝΟΥΧΥ : 
Ν . 

555 πλαζοµένων πεφυλαξο καὶ ἄπλανέων χορὸν ἄστρων, 
η 4 3 / ῤ ᾖα 

μὴ ὥρασυς Μδρίων σε κατακτείνειε µαχαίρῃ, 
λ} Ὑς { / ’ Γῳ. ’ 

μὴ ῥοπάλῳ πυρύεντι γέρων πλήξει ἨῬοώτης" 

πλωτῆς ὃ) ἱπποσύνης ἔτι φείδεο' μὴ δέ σε μακρῷ ἣς ης ἔτι φ μὴ μακρό 
/ 3 Λο κά 

γαστέρυ τυμβεύσειεν ἓν αἰθέρι κῆτος Ὀλύμπου: 
η ’ { ῃ . ρω ’ 

549 μὴ δέ σε δαιτρεύσειε λέων, ἢ ταῦρος Ὀλύμπου, 

αὐχένα πυρτώὠσας φλογερῇ πλήξειε κεραίη" 

ἄζεο τοξευτῆρα, τιναινοµένης ἀπὸ γευρῖῆς 

µή σε πυριγλώχινι κατακτείνειεν ὀἵστῷ. 
Δ ή 2/ ς λ 3 / 2/ , 

μὴ χάος ἄλλο γένοιτο, καὺ αἰθέρος ἄστρα φανείη 

545 ἤματος ἱσταμένοιο" µεσημβρίζοντι δὲ δίφρῳ 
3/ 3 / , τπτ; [ά 

ἄστατος ᾿Ἡριγένεια συναντήσειε Σελήνη. 
[ή { 

Ὅωως φαµένου, Φαέθων πλέον ἤλασεν, ἅρμα παρέλκων 
΄ ; { 3 ”, 

εἰς Νότον, εἲς Ῥορέην, Ζεφύρου σχεδὸν, ἐγγύθδεν Εὔρου. 
λ [ιά 3 , π 3 [ή Δ , 

καὺ κλόνος αἰθέρος Πεν ἀκιγήτοιο δὲ κόσμου 

ὅδο ἁρμονίην ἐτίναξεν: ἐδοχμωθη δὲ καὶ αὐτὸς 

αἰθέρι δινήεντυ µέσος τετορημέχος ἄξωγ. 
ὰ ιά 3 / .) / / }/ 

μαὺ µόγις αὐτοέλικτον ἐλαφρίζων πύλον ἄστρων, 
/ , ’ η 

ὀκλαδὸν ἐστήρικτο «4ΐῤυς κυρτουµενος «ἄτλας, 

µείζονα φόρτον ἔχων" καὶ ἰσήμερον ἔκτοῦεν ἄρατου 
3 ς . / ς ρω 555 κύκλον ἐπιξύων ἑλωιώδεῦ γαστέρος ὀλκῷ, 

’ / [ή 

σύνδρομος ἀστερόξεντι δράκων ἐπεσύρισε ταύρῳ" 
/ ά ο» καὶ κυνὺ σειριάοντι λέων βρυχήσατο λαιμῷ, 

αἰθέρα «Δερμαίνων λασίῳ πυρὺ, καὶ Φρασὺς ἔστη, 

καρχίνον ὀκταπόδην κλονέων λασιότριχυ παλμῷ " 

36ο οὐρᾶνίου δὲ λέοντος ὀπισθιδίῳ παρὰ ταρσῷ 

παρθένον ἀγχικέλευθον ἐμάστιε δίψιος οὐρή: 

Ἠΐο τους εἵ εἹεραμίίας Ρροϊεταὶ ἀμφότερον δὲ αἀγειρίαμίθτ, αιοᾶά 
1ήάεπι απιαῖ, 

γ. 559. Λασιότρ. παλμῷ εοποµδδα ἑαδα ἰθεεαί 6μπα 16ο. 



ὧθ5δ 

ὅ7ο 

25 

28ο 

285 

4ΙΓΟΝΥΣΙάΛΚΗΟΝ 4Η. ΧΧΧΡΙ/. 305 

, - ο 
κούρη δὲ πτερόεσσα, παραΐξασα ΆῬοώτου, 
3/ 9. ἀπ ν εξ κ μσ ο συρες 
ἄξονος ἐγγὺς ἵκανε, καὶ ὠμίλησεν ἁμάξη. 

λ [ή 

καὶ δυτικὴν παρὰ νύσσαν ἀλήμονα φέγγεα πέµπων, 
/ 5 [ή [ή 3 

Ἕσπερον ἀντικέλευθον Ἑωσφόρος ὤθεεν ἀστήρ" 

πλάζετο ὃδ᾽ ᾿Ἡριγένεια" καὶ ἠθάδος ἀντὶ λαγωοῦ 
΄ ’ 2; 

Σείριος αἰθαλόεις ἐδράξατο διψάδος ἄρκτου 
, λ χ ο 

διχθὰ δὲ καλλείψαντες, ὃ μὲν ἸΛότον, ὃς δὲ Ῥορζα, 
9 ῃ 3 / Ε) ΕΕ Η 3 / 
ἰχθύες ἀστερόεντες ἐπεσκίρτησαν ᾿Ολύμπῳ, 

, ς ΄ ον λ σω 

γείτονες ὑδροχόοιο" κυβιστητῆρι δὲ παλμῷ 
’ 5 πω «/ 3 [ή , 

σύγδρομος αἰγοκερῆος ἕλιξ ὠρχήσατο δελφίς" 

καὶ ἸΝοτίης ἑλικηδὸν ἀποπλαγχθέντα κελεύθου 

σκορπίον ἀγχικέλευῦον, ἑῆς ψαύοντα µαχαίρης, 
Ε], 32 ’ χ 3 μ] ΄ Χ η ε/ 

ἔτρεμεν ᾿Μδρίων καὶ ἓν ἀστράσι, μὴ ῥραδὺς ἕρπων, 

ἄκρα ποδῶν ξΣύσειε τὸ δεύτερον ὀξέν κέντρῳ. 

καὶ σέλας ἡμιτέλεστον ἀποπτύουσα προσώπου, 

ἀκροκελαιγιόωσα μεσημβριὰς ἄνθορε ΙΜήνη" 
/ ΄ 1/ .ὰ 

οὐ γὰρ ὑποκλέπτουσα γόθον σέλας ἄρσενι πυρσῷ 
3 / / 3 ’ ’ 2) 

ἄντιπόρου Φαέθοντος ἄμέργετο σύγγονον αἴγλην" 

ΠΙληϊάδος δὲ φάλαγγος ἕλιξ ἑπτάστερος ἠχὼ 
ρ 4 ς ’ 3 / ’ ως 

οὐρανὸν ἑπτάζωνον ἐπέβφεμε κυκλάδι φωνῇ 
Ν ΄ 3 [ή 3 , 3 {5 οω 

καὶ κτύπον αἲθύσσοντες ἰσηρίθμων ἀπὸ λαιμῶν, 

ἀστέρες ἀντιθέοντες ἐβακχεύθησαν ἀλῆται " 

Ζ]να μὲν ώθεε Κύπρις, 4ρης ἸἈρόνον" εἰαρινῆς δὲ 
/ Ε] Δ ο ος η / 3 { 

ΤΙλειάδος ἐγγὺς ἵκανεν ἐμος µετανάστιος ἄστηρ" 
3 / ο νο / { 3 / η] 

ἀστράσι ὃ᾽ ἑπταπόροις κεράσας ἐμφυλιον αἴγλην, 

γ. 505. ἐμίλησεν θᾱ. Ῥτ. επιοπᾶ, Εα]ῑς, 

γ. 268. ἑωεφόρον αο1ίΙ. 

ν. 370. ἀμέργετο ἤ. νοιο; 9εᾷ αἩβί, αἱ Χ],. 77. εδὶ ἀμέλγετο. 
Ὑιᾷρ Ὑγογμοκάαπι αἲ ἘΤτγρμίοά. Ρ. δο, 

ν. 58ο. ΙΠληϊάδος τε φ. οὐ1ῖε. 

Ρο, 11. συ 



3ο6 

599 

505 

άοο 

ήοῦ 

ΝΟΝΝΟΙΧΥ 

η) 

ἡμιφανὴς ἀνέτελλεν ἐμῆ παρὰ µητέρι ΠΤαίῃ, 
/ τ / 3 

ἅρματος οὐρανίοιο παράτροπος, ᾧ πέλεν αἲεὺ 
[ή 1λ / 5 {.. 4 η ιά 

σύνδροµος ἢὶ προκέλευθος ἑωΐος, ἑσπέριος δὲ, 

Ἠελίου δύνοντος, ὀπίστερα φέγγεα πέμπει" 
’ 4 Σ 3/ ο ς , 

καὶ µιν, ὅτε δρόµον ἴσον ἔχων ἰσόμοιρος ὁδεύει, 
’ / 3 ώ 

᾿Ἠελίου κραδίην ἐπεφήμισαν ἴδμονες ἄστρων. 
ἡ » ῥ , Ἅ εν / καὺ δροσεραῖς νιφάδεσσι διάβροχον αὐχένα τείνω, 

ο 3 / ΄ ου 3 / 
νυµφίος Ἐὐρωπης, µυκήσατο ταῦρος Ὀλύμπου, 

εἰς δρόµον ὀρθώσαςρ πόδα καμπύλον" ὀξυτενὲς δὲ 

δογµώσας Φαέθοντι κέρας λοξοῖο μετώπου, 

οὐρανίην φΛογερ;σιν ἐπέκτυπεν ἄντυγα χηλαῖς. 

καὺ φρασὺς ἐκ κολέοιο, παρήορον αἴθοπι μηρῷ, 

Ωρίων ξίφος εἷλκε' καλαύροπα πάλλε Βοώτης 

κοὶ ποδὸς ἀστραίοιο µετάρσια γούνατα πάλλων, 

Ι:ήγασος ἐχρεμέτιζε' καὶ αἲθύσσων πόλον ὁπλῇ, 
ε 4 , ο οι η , ; 
ἡμιφανὴς «Ίΐβυς ἵππος ἐπέτρεχε γείτονυ κύὐκλῳ' 

καὶ κοτέων πτερὰ πάλλεν, ὅπως πάλιν ἥνιοχῆα 
1); 3 / 3 3 3 ’ στ ὰλ αμ] 

ἄλλον ἀκοντίσσειεν ἀπ᾿ αἰθέρος, οἷα καὶ αὐτὸν 
3; 3 , 3 ῃ , 
ἄντυγος οὐραγίης ἀπεσείσατο «Ῥελλεροφόντην. 

οὐκέτι δ᾽ ὑψιπόροιο Ἠορειάδος ἐγγύθι νύσσης 

ἀλλήλων ἐχόρευον ἔπ᾽ ἰξύν κυκλάδες ἄρητου" 

ἀλλὰ Νότῳ µίσγοντο, καὶ Ἑσπερίη παρὰ λίμνη 

ἄβροχον ἴχνος ἔλουσαν ἀηθέορ ᾿Φ2κεανοῖοι 

τε 502. διάβροχος ος 1ζ. 

ψ. ἀοο. ᾿ἄστραίοιο θὰ. αἷτ. αἲ Τμαβίπ. 4αοσαθ ποπιεπ Ῥτορσϊαπα 

πια]ς αιαθδἰντ. ἨΤοχ. γούνατα πάλλων, πἱ ΧΣΧΙΧ. 4οθ. Ρετ ο 

Ῥομια, Ἠΐς οΏοιαάϊϊ Ρτορίθς πάλλε Υ. ἀπῖεο, 6 τυχδι8 γ. 4οά, 

Ἐοχίαδεε βάλλων αιῖ κάµπτων. 

4ο, ἀκοντίσειεν θεά1{. πιείτο Ρεββυπιάαϊο. 

ν. ἀοδ. οὐκ) ἔτι ὃ᾽ εᾱ. Ῥτ. ουκ ἔτι ὃ᾽ εἆ. αἷι, 

ψ. 400. ἔχουσαν ἄηθι κ. 64, Ρ.. ἔχουσαι ἆγθ. ο. αἷι. εκ 
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41ο Ζεὺς δὲ πατὴρ Φαέθοντα κατεπρήνιξε κεραυνῷ 

415 

49ο 

40205 

ὑψόθεν αὐτοκύλιστον ὑπὲρ ῥόον ᾿Ἠριδανοῖο 
’ Ρ] 5 ] / 5/ αν 

δήσας ὃ᾽ ἁρμονίην παλινάγρετον ἥλικι δεσμῷ, 

ἵππους ᾿Ηελίῳ πάλιν ὤπασεν' αἰθέριον δὲ 

ἀντολίη πὀρεν ἅρμα, καὶ ἄρχαίῃ παρὰ νύσσῃ 

ἄμφίπολοι Φαέθοντος ἔπέτρεχον εὔποδες ὥδραι. 
» ου / γαῖΐα δὲ πᾶσα γέλασσε τὸ δεύτερον ἠερόθεν δὲ 

{ 

ζωοτόκου «4ιὸς ὄμβρος ὅλας ἐκάθηρεν ἀρούρας, 

καὶ διερῇ ῥαθάμιγγι κατέσβεσε πυρσὀν ἀλήτην, 
ε/ απ τ η ά ω 3 ρ Ε] υ οω 

ὕσσον ἐπὶ χθόνα πᾶσαν ἐριφλεγέων ἀπὸ Λλαιμῶν 

οὐρανόθεν γρεµέθοντες ἐπέκτυπον αἴθοπες ἵπποι. 

᾽Ηέλιος ὃ᾽ ἄγέτελλε, παλίνδροµος ἅρμα νομεύων" 
’ 

καὺ σπόρος ἠέξητο" πάλιν ὃ᾽ ἐγέλασσαν ἁλωαί, 
[ή , 3, 

δεχνύµεναι προτέρην βιοτῆσιον αἰθέρος αἴγλην. 
4 Δ 1 ΨΙ [ή 3 , 

Ζεὺς δὲ πατηρ Φἀεῦοντα κατεστηριξεν Ὀλύμπῳ, 
3” ες / κ [ή Ὑ 3 ’ 3 

εἴκελον ἡνιόχῳ παὺ ἔπωνυμον" οὔρανιον δὲ 

πήχεν µαρμαίροντι σελαςφόρον ἅρμα τιταΐνων 

εἰς δρόµον ἀΐσσοντος ἔχευ τύπον ἡνιοχῆος, 
-- ’ / ν νν Αρ. / «/ ω 

οἷα πάλιν ποθέων καὶ ἓν ἄστρᾶσιν ἅρμα τοκ]ος. 

π{ο]οϊ οοιἠθοίατα Ἐα]κ. ἀεβοίοπίο Ὑθτρο. ἸΝοβίδουπι οοιγρχ11 

Οαμ1. (θά ήγις α νεχΡο Ῥεμάθί, 1ποτθ Ηοιηθτίοο, τῖ 11, ἕἅ, δο8, 
εἰδί Ἡϊο α[ῑτος οοπδίχαϊ ροδδρῖ. 

γ. 417. ἐκάθῃρεν εὐἰτῖ, 

γ. 4ο. ἀπέκτυπον θά1ῖ, δεᾷ Ῥταθοεάθηβ ὅὥσσον ἐπὶ χ9., νῖἆερα- 

ταν αἶἶαπι Ῥτγαθροδίίομεπι Ῥοδίμ]ατθ. Ἱαρίΐει θγγαπίθιι ΠαΙΩΙΙΩΙΗ 

εκιηκ1ῖ, Φµουμηφμε ρετ Μέεγγαπα, Λἰπιέτδιις 620 {βΙΨΟΠΙΟ ΟΥΕ επαές- 

δΐδ δέγερίέτα (6ο, Πάπας) ἐιίεταπέ ἐρπεί εφµί, Ἠοο ορτίθ 

ἀοοδιθ ϱδί, ἁμαπι 5ἱ αμῖ απέπτυον Ἰθπίαχοί, θἳ ὅσσον πυρσὸν 

{μπρετθ ππα]]θί, αἱ {ετο Τμαρίπας γἰάείας 1π ΑΙΠΙΟ Ἠαραίεςο, 

γ. 422, καὶ πόρος οὔἵΠ, γαὶ Ἰωαβίπο νου αιίά φαβο]αίε, οι 
νεζηι: εξ δεπιεπέἰδ αιρεδαέωτ. 

ν. 420, ἴκελον οὐ. οοηίτα Νοππί Ἠδυχη, 

αν): 



πο ΝΟΝΝΟΥ 4ΙΟΝΥΣΙΑΚώΣΝ 4Η. ΧΧΧΡ/1/. 

Δ 4 , 3 ’ ” ή 3/ 

καὺ ποταμὸὺς πυρίκαυτος ἄνηλυῦθεν εἰς πὀλον ἄστρων 

45ο Ζηνὸς ἐπαινήσαντος" ἓν ἀστερόέντι δὲ κύκλῳ 

Ἠριδανοῦ πυρόεντος ἕλίσσεται ἀγκύλον ὕδωρ 
η ς , , ε τὰ 

: γνωταὺ ὃδ᾽ ὠκυμόροιο δεδουποτος ΊνιοχΤος 

εἰς φυτὸν εἶδος ἄμειψαν' ὀδυρομένων ὃ᾽ ἀπὸ δένδρων 
/ ’ Ε) 

ἀφνειὴν πετάλοισι κατασταλάουσιν ἐέρσηγ. 



ΝΟΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΠΟΛΙΤΟΥ 

Λα ΟΡ ΝΕΤ Σ ΕΑ το Ν 

Αθ. 



| 3 . - Ἡ ᾿ . ΄ - , 

Ἐν δὲ τριηκοστῷ ἐνάτω μετὰ κύματα λεύσσεις 

4ηριάδην φεύγοντα πυριφλεγέων στόλον Ἰνδῶν. 

ζ 



ὅ 

10 

ΝΟΝΝΟΤΛ 

το ον ρα ο Υ 

19. 

αν 4 », η) 3 ι 1/ ς 5 ρω 

ϱ εἰπὼν, ἀκίχητος ἐς οὐρανὸν ἤλυθεν Ερμῆς, 
/ λ ) Ν οω [ή / 

χάρμα λιπὼν καὶ Φαῦμα κασιγνήτῳ «4ιονύσῳ. 
1, Ν . [ή 3 / , 12/ Όφρα μὲν εἰρέτι Ἠάκχος ἀκοσμήτων χύσιν ἄστρων 

Δ / σω ϊ 

θάμβεε καὶ Φαέθοντα δεδουπότα, πῶς παρὰ Κελτοὺς 
Ἱ 

Ἑσπερίῳ πυρίκαυτος ἐπωλίσθησε ῥεέθρα:, 
[ή Δ ου ον 9 ιά [α] ο ή 

τόφρα δὲ νῆες ἵκανον ἐπήλυδες, ἃς ἐν πόντῳ 

τοιχάδας 1 ύνοντες ἓς “ρεα ναύμαχον ᾿Ινδῶν, 

ἄκλύστῳ ᾿Ραδαμᾶνες ἐναυτίλλοντο ὣαλάσσῃ, 
, 3 , 3 ως { ο) ω 

πόντον ἀμοιβαίησιν ἐπιῤῥήσσοντες ἀγυιαῖς, 
ς / 9 δν 3 { Δ , ὑσμίνης ἐλατῆρες' ἐπειγόμενος δὲ «4ναίῳ, 

ὀλκάσιν ἀντιτύποις ἐπεσυρισε πομπὸς ἀή ης ' 
΄ ’ 3 

καὺ «{ύκος ἡγεμόνευεν ἓν ὕδάασι δίφρον ἐλαύτων, 
ς , 3, Α 3 , «/ ς 4 
ἱππείαις ἀχάρακτον ἐπιξύων ῥόον ὁπλαῖς. 

γ. 7. Για Βλοάοιιαππας. Ἐάά, τοιχάδες, Ἱιθβείο, Δ ΥΘΓΙΗΙΙ δὲἳ; 

ϱΟΥΠΡάΥΘ6 τοίχαρχος, νοοαβυ]άπι 1 χθ ανα] μοϊαμι. Όσα]. ἴθμ- 

ταραί στοιχάδες; θὰ εἷο ππᾶ]αἱθδοπι στοιχάδας ἆθ Ἰοήβρα πανίαι 
φοτΐθ, Οαείετιιι Ἠ]ιαάαπιαπθν Βασς]ιο 11άγθς οχοίτιετο {ιρεραπίυς 

ΧΧ[. δοά. βᾳᾳ. οἱ. ΧΧΧΝΙ. άσο. ϱᾳα. Ὑϊάο Οοιηιαθηῖ, 

ν. 0. Μίτο ἀῑσίαια: πόντον ἀμοιβαίησιν ἐπιῤῥήσσοντες αγυεαῖς, 
εἱ ἆθ οι]είδ. 4αοθ πᾶγθς ἴταλμιιπί, οοριϊαπάωτα.  Εκεροοίατθ 

ἀμοιβαίοισιν --- ἀγοστοῖς, αιὶ ἐρετμοῖε, τι [οτο ἁπίτα ν. 597. 

γ. 1Ο, ἐπειγομένῳ δὲ «4υαίῳ ο. Ας Γοτίαςθο ἐπειγομένον 
δὲ «ἀναΐονυ, βθυῖι, 4Όδο]. πια]α{δεοί. 
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ὦδ 

ΝΟΝΝΟΥΧΥ 

ε 4 , 

4ηριάδης δ' ἀπέλεθρος ὑπέρτερος, ὑψόθι πύργων, 
’ Δ , οω ἐσσυμένων φγεφεληδὸν ἐδέρκετο λαίφεα νηῶν 

3 -” / ] ς ο / 3 ΄ 

ὀφθαλμῷ κοτέοντι' καὶ, ὡς ὑπέροπλος, ἀκούων, 
3 , ε! ”ω ./ ιά Π 

ἐγρεμοῦους Οτι γῆας «4ραψ τοργὠσατο τέκτων, 
σ/ ς [ή 1/ 3 / 3 ’ 

ὤμοσεν, ὑλοτόμοισιν ἄγειν «4ράῤεσσιν ἐνυώ, 

καὺ πὀλιν ἠπείλησεν ἀἰστῶσαι «{υκούργου, - 
αω ο. [ή ἀμήσας Ῥαδαμᾶνας ἀλοιητῆρι σιδήρῳ. 

καὺ στόλον ἀθρήσαντες ἀταρβέες ἔτρεμον ᾿}νδούι 
2, . ε., 1, 1 . ” 
“ἄρεα παπταίνοντες ἄλίκτυπον, ἄχρι καὶ αὐτοῦ 

[ή ή ρω γούνατα τολμήεντος ἐλύετο «4{ηριαδῆος. 
ο / [ή ποιητῷ δὲ γέλωτι γαληναίοιο προζωπου 

ιδὺ οσο 9 λ ’ 3 , 
γδὸς ἄγαξ ἐκέλευσε, τριηκοσίων ἀπὸ νήσων 

τσ ἐλ / Ἆ 1 δύ , ἧς ἐλεφαντοβότοιο παρὰ σφυρὰ δύςεβατα γαΐης 
1. 1ο , 

λαὸν ἄγειν. καὶ πραιπνὸς ἐς ἄτραπὸν Πϊε κήρυξ ρ ϱ ς ες ᾽ 
Ἆ | κ μ 3 / , ποσσὶ πολυγνάµπτοισι» ἀπὸ γΦονὺς εἰς χῶθόνα βαΐνων. 

καὶ στόλος ὀξὺρ ἵκανε :τολυσπερέων ἀπὸ νήσων, 

κεκλοµέγου ῥβασιλ]ος. Ὁὃ δὲ Ὀρασὺς , αὐχένα τείνων, 

ὑλκάδας εὐπήληκας ἐς ἄρεα πόντιον ἕλκων, 
Δ ει ’ 5 Γ ς θά ιά ως 

λαὸν ἑὺν Φάρσυνε" καὶ ὑψιόῳ φήτο. φωνῇ 
/ [ἳ 3 ; ς, Γ 

"ἀνέρες, οὓς ἀτίταλλεν ἐμὸς µενέχαρµος Υδάσπης, 
1/ 3 ἄρτι πάλιν µάρνασθε πεποιθότες' αἰθόμεινον δὲ 

’ ὠ , 1! ο’ , 
ἄξατε πῦρ ἐς ρηα, καὶ ἄδπετον ἄψατε πεύκην, 

γας ἵνα φλέξοιµι γεήλυδας αἴθοπι δαλῷ, 
ῃ / Γ καὶ στρατὸν ὑγροκέλευθον ἐνικρύψοιμι ὣαλάσσῃ 

ν. 14. {πηριάδης ἀπέλεθρος εᾱ. Ῥτ. εοραίατα Ἠαβθς 1η εᾱ, αἶῖ, 
γ. 10. πτόλιν εἁ1ιι. 

Τ. 21. ἀθροίσαντες θά], ειπεπά. Τα]. {πι Θοασειῖ (0οπἱθοίϊδι 
γ. 20. νήσων ιἲ Πιοκ γ. 20. ο. ΧΧΥΙ. ὅδ. 2323, 347. 
ν. 40. τῆς ἐλεφ. εἀμ. Οοττεχίϊι Ἠθγιπαπμας. 

γ. ὅ2, λαὸν --- Φάρσυνε Ίαευμα τε]οία,  εᾱ. Ῥε. αρρ]ενΙῖ Ἑας. 
ν. ὅ7. ἐγὶ, αἀθο(μο ἑνὶ κρύψ. οὐ]. ώπο αὐδεοπάαπι πιαγὶ Ώάθ- 

Ἠτος νετι δι -- Θογμεμάσια ριίο φλέξαιμι 6ἱ ἐπικρύψαιμι. 
{Πεγπιαπηε. 
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4ΙΟΝΥΣΙ4Κ.ΟΝ 4Θ. ΧΧΧΙΧ. 

’ ς 4 ΄ 

σὺν δορὶ, σὺν θωρηκι, σὺν ὑλκάσι, σὺν «{ιονύσῳ. 
Ἡ) / ω / 

εἰ Φεὸς ἔπλετο Ἠάκχος, ἐμφῷ πυρὶ Βάπκχον ὀλέσσω" 
ου / / ΄ 

οὐχ ἅλις, ὡς προχοῇσυ πολυτροπα φάρμακα τεύχω», 
,ω 1 « , 

ἄνθεσι Θεσσαλικοῖσιν ἐμὸν φοίνιξεν Ὑδάσπην, 
, ν , ή . 

καί µιν ἰδὼν, σίγησα, καὶ Ίσυχος εἰέτυ Λεύσσων, 
.) ἀ ) ’ ” ἔτλην ξανθὰ ῥέεθρα µιαινοµένου ποταμοῖο 

3 3 2) εκ σ ρ Ες ἨμΑΕΙ , ω εἶ γὰρ ἔην ῥόος οὗτος ἄπ᾿ ἀλλοτρίου ποταμοῖο, 
5 κ. μὴ δὲ πατὴρ ἐμὸς ἠεν “4ρήΐος ᾿Γνδὸς “ὙΥδάσπης, 

καΐ κεν ἐγὼ τόδε χεῦμα χυτῆς ἔπλησα κογίης, 

ὀδμὴν βοτρυόεσσαν ἀμαλδύνων «4ιονύσου, 

καὶ προχοὴν μεθύουσαν ἐμοῦ γενετῆρος ὀδεύων, 
λ ι / 3 ὸ / 1/ υδ 

ποσσὺ πογιοµέγοισυ Οιἔτρεχον αβροχον υδωρ, 

οἷα παρ᾽ "ἄργείοισυ φατίζεται, ὡς ᾿Ενοσίχθων 

ξηρὸν ὕδωρ ποίησε, καὺ αὐσταλέου ποταμοῖο 
3 ’ ο 1/ 3 , 7ναχίην ἵππειος ονυξ ἐχάραξε κονίην. 

οὗ Θεὺς, οὗ «Θεὺς οὗτος" ἑὴν ὃ᾽ ἐψεύσατο φύτλην' 

ποίην γὰρ Ἱρονίωνος Ὀλύμπιον αἰγίδα πάλλει ; 

ποῖον ἔχει σπινῷῆρα «4{ιοβλήτοιο κεραυνοῦ ; 

ποίην ὃ᾽ οὐρανίην στεροπὴν γενετῆρος ἀείρει ; 

οὗ Κρονίδης κατ ἄρηα πορύσσεται οἴνοπυ κισσῷ' 
Ε) ' , ΄ / ο 3». οὐ τυπάνων πατάγοισυ µέλος βρονταῖον ἐΐσκω" 

οὗ δὲ 4ιὸς σκηπτοῖσιν ὁμοίΐα Φύρσα καλέσσω 

οὐ χΦονίῳ Φώρηκι 4ιὸς νέφος ἴσον ἐγίψω. 

νεβρίδι δαιδαλέη πότε ποικίλον ἄστρον ἐΐσκω 
/ « 3, 

ἀλλ᾽ ἐρέεις, ὅτι βότρυν ἐδέξατο, καὺ χύσιν οἴνου 

γ. 4ι. φοίνιξεν, απία ἵπ Υπ ῥυχράσεα πιαίανι!, 
ἕανθὰ ῥέεθρα γ. 40. ἀῑσϊτ, 

γ. 42. Λεύσων οατ. 

γ. 44, ἁπαλλοτρίου θὰ. ϱγ. ἀῑνικίιι Εας, 
ν. 22. ἐφαύσατο θἆ. Ῥτγ. αἲ θοά. Ἐα]ς. θηιειάαίκ. 
γ. 50. σκήπτροισιν θάῑι, Γαϊα]ϊ 6ΙΥΟΥ6. 

515 

“ 

παπα 
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ΝΟΝΝΟΧΥ 

( Δ ο δῶρα παρὰ Ἀρονίωνος, ἀεξιφύτοιο τοκῇος' --- 
Γ.. - ) ΝΑ ή π , 

Τρωΐον αἷμα φέροντι καὶ ἄγρονὸμῳ τιγὶ ῥούτη 
4 ’ / .. Ζεὺς πόρεν, οἴνοχόῳ Γανυμήδεν, νέκταρ Ολύμπου" 

γέκταρι ὃ᾽ οὐ πέλεν οἴνος ὁμοίῖου. εἴξατε, Φύρσοι” 
ή ς ρω 3 4 

Ἠάμχος ὁμοῦ Σατύροισιν ἐπὶ γΦονὸς εἰλαπινάζευ 
’ 32 ’ πω ἃ { ΄ δαίνυται οὐρανίοισι σὺν ἀθανάτοις Γανυμήδης. 

3 λ / λ σ Ε) ’ ο 
εἶ δὲ πέλε βροτὸς οὗτος ἐπουρανίοιο τοκῆος, 

4 Ἀν λ αι ξ εν ο ἶαν., 3 / 
σὺν «48 καὺ µακάρεσσιν ὁμῆς ἔψαυσε τραπέζης. 
3 “ ο ςλ ὰ οω 3 , 
ἔκλυον, ὡς ποτε Φῶκον ἕθν καὶ σκῆπτρον Ὀλυμπου 

ρω / ων , ή 

δῶκε γέρας ΖαγρΏέ, παλαιοτέρῳ «4ιονύσῳ, 
3 λ δω.» αι 2 3 { - ἄστεροπὴν Ζαγρῆϊ, καὶ ἄμπελον οἴνοπι Βάκχῳ. 

στ 3 ή 5 Ἐϊπε, καὺ εἰς µόθον ὠρτο: συνεὀῥωοντο δὲ λαοὺ 

σὺν δορὶ, σὺν σακέεσσι" καὶ ὄψιμον ἐλπίδα νίκης 

χερσαίου πολέμοιο µετεστήσαντο Φαλάσση. 
/ μή Ε] ον 

καὺ προµάχοις «{4ιόνυσος ἐκέκλετο δυιάδι φωνῇ : 
1/ 3/ / λ Ε) / 3 , 

ἄρεος ἄλκιμα τέκνα καὶ εὐθωρηκος “4θήνης, 
/ / 4 3 οω 

ος βίος ἔργα µόθοιο καὺ ἐλπίδες εἰσὺν ἀγῶνες, 
΄ .. σω ’ ω 

σπεύσατε καὶ μετὰ πὀντον ἄϊστῶσαι γένος ᾿Γνδῶν, 
3 ’ ’ 3 / λ / εἰναλίην τελέσαντες ἔπιγθονίην μετὰ νίκην. 

/ , .. ου 
ἄλλὰ Φαλασσαίοιο διάκτορα δηϊοτῆτος, 

ἔγχεα διπλώσαντες ὁμόπλοκα δίξυγι δεσμῷ 
, [ Ν ή 3 ε ’ Α ο. 

ναύμαχα κολλήεντα, περὶ στὸὀμαῦ εμένα χαλκῷ, 

ν. 7ο, Οπιίδεαπα ἄν ἨἩαῬετῖ Ῥοϊιὶςαεῖ {π Ἠωπο πιούμε: ης ἄν 

ψαῦσε τραπέζης. 

ν. 71. Ἐοτίαςθο θἴίαπα Ἠϊο Ῥτορίος ν. 72. σκηπτὸν φοπἱβομάσπα; 

νὶάδίαχ ἴαπ1θη Ρεν αἀάίταπα θὦκον γα]ραῖα εκοιραγῖ, 

ν. 5. ὄψιμον ἐλπίδι θΠῖ. 8116 86ης. 

γ. 7δ. πτολέμοιο -- δαλάσσης εἀ[ιι. πια]. 
ν. 70. ἐλπῖδες εᾱ. ϱτ. ποπιπαιι επιομά. Εαὶκ. 
ν. 84. περὶ στόµα εἰμένα χ. θἁϊτι. Ῥεδδίπιο Ἠίαία, Ἠλοάσπααι- 

υἱ οπιεπάαΏοπθπι Ἠθγπιαπηας ρτοίαΗε αἆ ΟτΡΗ. Ρ. 703. Ῥοτιίθδοί 
9 , ς Π 3 ει, - 

εἴῖαπι κολλήεντα περὶ στόμα ϐ εἰμένα χαλκῷ. 
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4ΙΟΝΥΣΙΑάΚΟΝ 4θ. ΧΧΧ/Χ. 510 

, Π ς , 3 ΄ 

µίξατθ δυςµενέεσσιν ἁλιπτοίητον ἐνυώ, 
ή ΔΝ 4 / 4 3) 

προφύαάμενοι, μὴ χειρὺ πυραυγέα δαλὸν ἀείρων, 

«ηριάδης φλέξειεν ᾿4ρήϊα δούρατα νηῶν. 

γόσφι φόβου µάρνασθε, ΙΜιμαλλόνες" ὑγρομόθων γὰρ 
3 / » / / 3 Ἆ ’ 
ἐλπίδες ἀντιῤίων κεγεαυχέες' εἰ δὲ µογήσα», - 

φύλοπιν οὖκ ἐτέλεσσεν ἐπὺ γΘονὸς ὄρχαμος ᾿Ινδῶν, 
ἠλιβάτων Λοφιῇσιν ἐφεδρήσσων ἐλεφάντων, 

ἀγγινεφὴς, ἀκίχητος, ἀνούτατος, ἠέρυ γείτων" 

οὐ μὲν ἐγὼ προµάχων ποτὲ δεύοµαι' οὔ δὲ καλέσσω 

ἄλλον ἀοσσητῆρα μετὰ Ἀρονίωνα τοκῇ]α, 

ἠνίοχον πόντοιο καὶ αἰθέρος. ἢν δ᾽ ἐθελήσω, 

Ίνωτὸν ἐμοῦ Ἀρονίδαο, ΠΠοσειδάωνα, κορύσσω, 

᾿Ινδφην στίχα πᾶσαν ἀμαλδύνοντα τριαίνη " 

καὶ πρόμον εὐρυγένειον, ἀπόσπορον ᾿Εννοσιγαίου, 

Γλαῦκον ἔχω συνάεθλον, ἐμῆς ἅτε γείτονα ϐήβης, 

πόντιον “ονίης ᾽4νθηδόνος ἀστὸν ἀρούρης" 

Γλαῦκον ἔχω καὶ Φόρκυν: ἱμασσομένην δὲ ΦΔαλάσση 

ὀλκάδα «4ηριάδαο κατακρύψει Λήελικέρτης, 

κυδαίνων «Πιόνυσον ὁμόγνιον, οὗ ποτὲ µήτηρ, 
ρ . , 3 ᾽ / δν 3 ἃ νηπιον ἔτρεφε Ἠάκχον, ἐπεὺ πόὀρε ποντιὰς ᾿Γνὼ 

ἓν γλάγος ἄμφοτέροισι, Ταλαίμονι καὺ 4{ιονύσῳ' 

µαντιπόλου δὲ γέροντος, ὃς ἡμετέρην ποτὲ φίκην 

ἐσσομένην κατὰ πόντον ὑποβρυχίῃ φάτο φωνῇ, 
 βν. ) / . Ε] ς / Ἆ ’ 

εἰμὺ φίλος, Πρωτῆος' ἐς ὕσμίνην δὲ κορύσσευ 

Φυγατέρας Ἰνηρῆος ἐμῆ Θέτις"' ἓν δὲ κυδοιμοῖς, 

110 Ῥασσαρίδων συνάεθλος, ἐμὴ Θωρήσσεται Ινώ. 

Φωρήξω ὃδ᾽ ἐς 4ρηα καὺ .4ἰόλον, ὄφρα γοήσω 

ν. 88. ὑγρομόρων εΙ. ἱιθρῖο, ΦΐγΥθ οοΙπραϊθθ αἰγόμορος, βΐνο 
ἀἰοίαπι Ῥαῖος Ῥτο ὑγρόμωρος ιαϊ ἐγχεοίμωρος εἰο. ἹΝοθδίσιιι θδί 
ἠηΐίτα ν. 272. 

ν. 9]. Ἰνδώην οἁτι. 
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Έυρον ἀποντίζοντα, καὶ αἰχμάδοντα Βορᾷα, 
ο ΄ 

αμβρὺν ἐμοῦ προµάχου, ἸΜαραδωνίδος ἅρπαγα νύμφης, 

καὶ Λότον Αἰθιοπῆα, προασπιστῖρα «{υαίου" 

καὶ Ζέφυρος πολὺ μᾶλλον ἀελλήεντι κυδοιμῷ 

ῥλκάδας ἀντιῤίων δηλήσεται" ἡμετέρου γὰρ 

εὐνέτιν {ριν ἔχει 4ιὺς ἄγγελον. ἀλλὰ σιωπῇ 

ἔκτοῦεν εὐθύρσοιο καὺ ᾿Ινδῴοιο κυδοιμοῦ 

µιµνέτω ἠβεμέων Ὀρασὺς «4ἰόλος, ἠθάδι δεσμῶῷ, 
3 μ 3 / 3 , 1 το. Έ , 

ἄσκὺν ἐπισφίγξας ἄνεμωδεα": μὴ ὃδ᾽ ἐνὺ πόντῳ 
” 3 / 3 ή 3 ν 

ἄσθμασιν ᾿Γνδοφόνοισιν ἀριστεύσωσιν ἄῆται" 

ἀλλὰ µόθον τελέσω; νηοφθόρα Δύρσα τιταίγω». 
ο 3 α) φι εὔ ιά 5 -ω ως εἰπὼν, ἐκόρυσσε πεποιθότας ἤγεμονῆας. 

ἤδη δὲ πτολέμοιο προάγγελος ἵστατο σάλπιγξ, 

καὺ µέλος ἐγρεκύδοιμον ἀνέκλαγον “ἄρεος αὐλοί, 

λαὺν ἄολλίζοντες' ἀρασσομένη δὲ βοείη 

εἰναλίου κελάδησε µόδου χαλκόκροτον ἠχώ, 

καὶ καναχὴν ὁμόδουπον ἀγέστρατος ἴαχε σύριγξ - 

ἀντὶ δὲ πετραίης πολεµήία λείψανα φωνῆς 
ς , 

1]αγιὰς ὑστερόφωχος ἄμείβετο ποντιὰς ᾿Ηγώ. 

Τοῖσι δὲ µαρναμένοισιν ἔην κλόνος" ὠρτο δ᾽ ἰωὴ 

κεκλοµένων: καὶ λαὺς ἐθήμονι µάρνατο τέχνη, 
, η ε/ [ή 3 κ. 8 / 

κυκλὠσας στεφανηδὀν Όλον στρατὀν' ἓν ὃ ἄρα µέσσῳ 

ν. 118. Ἰνδώοιο να]ρο, 
γ. 120. ἄκρον ἐπισφ. εἁ{ξι, επιρπᾶ. Εαλκ. {π Φοα]ς. Οοπμἱθοῖα- 

1819. 
γ. 124. Της0ἷ6μβ ο5ὲ ἵστατο σάλπιγξ, οαἴδί {οχϊαθ6ο, ἃ Νοππο 

αυῖάεπι, αγριίο ἀῑοὶ Ῥοϊμῖε, αυῖα ὄρθιος ἆθ αοαῖο 80ΠΟ μδιτρᾶ- 

ταν.  96ά Πετί εἴίαπι ροῖυῖε, υἳ Ροδίεπια ἆαογιπα γετδαα Υο- 

οαβα]α οοπ/απάθτεηίτας, γε]αά: προάγγ. ἵστατο κἠρυξ αἳ --------- 

ἴαχε, νε] ἔκτυπε σάλπιγξ. 

Υ. 135. ἀνέκραγον Θ411. 6ΙΥΟΙΘ αΠΡί «αἀοφαθ οβγίο. 
γ. 127. χαλκόκροτος ἠχώ 8ἱ186 ϱοΠΦΙΙΙΓΠΟΠΘ, Εππθιάαγογαϊ ἶαπι 

ἨΠοάοιπαπης, 
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φηυσὶν ὁμοξυγέεσσιν ἐμιτρωθη στόλος ᾿}νδῶν, 

εἰς λίνον ἐθγομένων φεπόδων τύπον. «Αἰακίδαις δὲ 

4ἰακὸς, ὑγρὸν “ἄρηα προθεσπίζων «Σαλαμῖνος, 

ἀρχόμενος πολέμοιο «Ῥεουδέα ῥήξατο φωνήν" 

Ἐὶ πάρος ἡμετέρην ἄἴων ἱπετήσιον ἠχώ, 

ἄσπορον εὐρυάλωος ἀπήλασας αὐχμὸν ἀρούρης, 

διψαλέην ἐπὺ γαῖαν ἄγων βιοτήσιον ὕδωρ, 

δὸς πάλιν ὀψιτέλεστον ἴσην χάριν Ψέτιε Ζεῦ, 

ὕδατι κυδαίνων µε καὶ ἐνθάδε' κα τις ἐνίψῃ 

νίκην ἡμετέρην δεδοκηµένος, ὡς ἐνὺ γαίῃ 

Ζεὺς ἑὺν υἷα γέραιρε, καὶ ἐν πελάγεσσι γεραίρευ. 

ἄλλος ἀνὴρ λέξειεν ᾽4χαιϊκός" εἶν ἕνὶ ὣεσμῷ 

Αἰακὸς ᾿Ινδοφόνος φυσίζοος" ἀμφότερον γάρ, 

τείνων ἐχδρὰ κάρηνα, καὺ αὕλακι καρπὸν ὀπάσσας, 

άρμα πόρεν «4ήμητρι καὶ εὐφροσύνην «4ιονύσῳ. 

ῥύεο ὃδ᾽ ἡμετέρης πλόον ὀλκάδος" αὐσταλέου δὲ 

ἂά κ κ Ἆς 

ὡς χδονίῳ κενεῶνι φερέοβιον ἤγαγον ὕδωρ, 

καὶ χΦονίων λαγόνων Φανατηφόρον οἴδμα κορύσσω, 

µαρνάµενον στρατιῇσι καὺ ὄλκάσι «4{ηριαδῆος. 

ν. 1265. ἰακίδης εάΠι. αχ 5ο αἩδατάς, Ῥταείθτθα ἁαάγαπι ρο- 
«ἴα]ατο γἱἀείας προθεσπίζων. «άιακίδαις εἴϊαπα Ἡ]λοάοπιαππδ. 

ν. 127. πτολέμοιο γιυ]ρο. 

γ. 128. αἴων θ6ᾱ, Ῥγ. α Ἐα]κ. ειπεπᾶ, 

τ. 142. Ἐοσίᾶδεθ τηθ]τις εδδοῖ ἐγίψευ. 

γ. 145. νίκην ὑμετέρην θὰ. Ῥτ. δπιειά. Ἐα]ς. 

γ. 1490. πλέον ὀλκάδος θά1. οοχγεκίϊ Ἐαῑς, αἆ οαἶοσπι Οωπαθί. 
Ἰάθπι Ἐα]ς, 1ποκ ἀθάῑΙ αὐσταλέῳ δὲ, αιοὰ τθεοθρίαπι πι 6, α]ε, 
βὀ]θεγο Ἠου ππα]ο αἆ βε(ιθηῖεπι ἀαϊϊναπι Ίχασίῖο. Ῥτοραρε]τος 

Ἰοεῖι5 γεεροιάεΡαϊ γοιδῖρις 1290. οἱ 14ο. ἀβίῖας οΧοἰά1ῖ γεχδιδ Ἠιαά 8 

{οτε πιοᾷϊ: αὐσταλέου δὲ ἀσπόρον αὐχμώοντος ἐπὶ χρόνον ἄγρου 

ἐόντος, ὧς θἷο. Ἰενεὼν 6ἳ λαγόνες 4ο δεηδα ἀἰσαμίας, ἀοςεῖ 
ἀπιρτ]ηλίθ ]ουιθ ἆθ Ώαμαο ΙΥ. αὖθ. 459. 
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ἀλλὰ, πάτερ, σκηπτοῦχε βίου, σκηπτοῦχε κυδοιμοῦ, 

πέµπε µου αἰετὸν ὄρνιν, ἐμῆς κήρυκα γενέὂλης, 

δεξιτερὸν προµάχοισι καὶ ὑμετέρῳ «4ιονύσῳ" - 

ἄλλος δ᾽ ἀντιβίοισιν ἀριστερὸς ὄρνις ἱκέσθω. 

σύμβολα δ᾽ ἀμφοτέροις ἑτερότροπα ταῦτα γενέσθω” 

τὸν μὲν ἐφαθρήσω, πεφορηµένον ἅρπαγι ταρσῷ, 

Φηγαλέων ὀνύχων κεχαραγµένον ὀξέί κέντρῳ, 
΄ 160 φεκρὸν ὄφιν περίµετρον ἀερτάζοντα κἐραστήν, 

105 

17ο 

1756 

δυοµενέος κερύεντος ἀπαγγέλλοντα τελευτήν " 

λαῷ δ᾽. ἄντιβίων ἕτέρος µελανόχροος ἐλθη, 

κυανέαις πτερύγεσσι προθεσπίζων φόνον ᾿Γνδῶν, 

αὐτόματον Φανάτοιο µέλαν τύπον. ἢν δ᾽ ἐθελήσης, 

Αρονταίοις πατάγοισιν ἐμὴν μαντεύεο γίκην’ 

καὶ στεροπὴν Ἠρομίοιο λεχωϊῖα φέγγεα, πέµπων, 

υἶέα σεῖο γέραιρε πάλιν πυρί' δυςµενέων δὲ 

ὀλκάδας εὐπήληκας ὀϊστεύσωσι κεραυνοί. 

ναὶ, πάτερ, «άἰγίνης µιµνήσκεο, μὴ σέο νύμφης 

νυμφίον αἰσχυνειας ὁμόπτερον ὄρνιν ᾿Ερωτων. 

ως εἰπὼν, πολέμιζεν. ἓς Περίας δὲ κελεύθους 

ὕμμα παλιννόστοιο βαλὼν ἀντώπιον ἄρκτου, 

Ζαμβρὸν ἑὺν Λιτάνευε, καὶ ἴαχε μῦθον ᾿Ερεγθεύς" 

Ταμβρὺς ἐμὸς, Ῥορέης, Δωρήσσεο, καὶ σέο νύμφης 

µαρναμένῳ γενετῆρυ βοηθόον ἄσθμα τιταίνων, 

ἕδνα τεοῦ Θαλάμοιο Δαλασσαίην πὀρε γίκην" 

ὑλκάσι μὲν Ἠρομίοιο φέρων φηοσσόον αὔρην, 

δὸς χάριν ἀμφοτέροισιν ᾿Ερεχθ έν καὶ 4ιονύσῳ' 

ἱ..... π͵Ὅσώσθρὤρ,ϐὃ« ”ὂὉὢ-οαουν 

Υ. 195. προμάχοιο θ4 11. πια]ο. 

γ. 106. στεροπής οἁλί. οομίτα Νοππὰ [αοϊ]αῖοτη. 

Υ. 160. ναιὸν πάτερ εᾱ. Ρχ. επιειά. Έα], 96 {ω Ιθοοπίβ, 81ῖ, 

εαΙΙ, µάτερ πηθ]ς ΕΧοΙΙΦΙΙΗ. 
γ. 171, πτολέμιζεν εἀϊτι, 
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ο ον , , , ε {/ 
νηυσὶ δὲ «4ηριάδαο, µεμηνότα πόντον ἵμασσων, 

ἄσθματι κυµατόεντι τεὰς 6ωώρηήξον ἄέλλας" 
3 Λ 4 5 , 3 , «/ Δ ο] 

ἐσσὺ γὰρ ὑσμίνης ἐμπείραμος, ὅττυ καὶ αὐτὸς 

Θρήκην ναιετάεις, ἐμπείραμος οἷά περ «4ρης. 
’ / ” 

ἄντιβίων δὲ φάλαγγυ δυςήνεμον ἄσθμα κοµίζω», 
3 .. / ”ι.ς ἔγχεν παχνήεντι κορύσσεο «4{ηριαδῆῦ: 

στήσας ὃ᾽ ἀντιβίοισυ Φυελλήεσσαν ἔνυω, 

δυςµενέας τόξευε χαλαζήεντι βελέμνῳ, 
Ἀς / καὶ 4 πιστὰ φέρων καὺ ΙΠΙαλλάδι καὶ «{ιονύσῳ. 

µνώεο Ἀεκροπίης εὐπαρθένου, ἥχυ γυναῖκες 
΄ / ου 3 ο κεραίδι ποικίλλουσι τεῶν ὑμέναιον ἐρώωτων 

᾿]λισσὸν δὲ γέραιρε γαμοστόλον, ὑππόθι κούρην 
ι] / λ [ιά Ε) ά ς/ στ ᾽Ατθίδα, σὴν παράκοιτιν ἄνήρπασαν ἅρπαγες αὐραι, 

« , αμ. 3 , 9 3/ ἑζομένην ἀτίνακτον ἀκινήτῳ σέθεν ὠμῳ. 
τς ; 
οἶδα μὲν, ὡς συνάεθλος ἐλεύσεται ἄλλος ἀήτης 

γεύτων ἀντιβίοισιν Εωϊος" ἀλλ᾽ ἐνὶ χάρµη 
3 ’ 4 5 ς/ [ή Ελ] οὐ τροµέω Θρασὺν Έυρον, ὃτυ πτερύεντες ἄῆταν 
, / 3 ου πάντες, ὅσου πγνείουσιν, ὀπάονές εἶσι ῬορῇΠος" 

3 / ιά καὶ πρόµος ἰθιόπων Νοτίην ἐπὶ πέζαν ἀρούρης 

µηκέτι νοστήσει» Κορύμβασος» ἀλλὰ δαµείη, 

Φερμὸν ἔχων συνάεθλον ἑὸν Λότον «4ἰθιοπῇα, 
Ν ες Δ ΄ | / ς/ 

ψυχρὺὸν ὑπὲρ πὀντοιο πιὼν Βανατηφόρον ὕδωρ" 

οὔκ ἀλέγω Ζεφύροιο, κορυσσοµένοιο Ῥορῇος. 

Υ. 187. δι εα1ῖ, Ῥτ. Οαείεταη Ὑθχθαβ Υα]δο ου1ῃ 68ᾳᾳ4. ἄμι- 
βίας, Ππρρίο. 

γ. 1898. ἠχι εᾱ. Ρ5. 

ν. 1090, ὁππότε ο11ῖ, 

γ. 100. οἶδα μὲν συνάεθλον ἐλ. εἆ. ϱτ. τοβήταῖ Εα]ῖς, 
Υ. 106, ὅσα πνείουσιν θὰ. ϱτ. ἘπιεπθαγΙῖ ἴαπι ἨΠοάοπιαπμθ. 

γ. 1085. νοσήσειε . ε. Ῥτ. οοττεοῖιπι 1π α]. ορο Εαῑῑ. πΠιοκ 

δαείη εἀ 1. γετιπα γἱάΙί 6ἳ Ἠϊο Εαὶκ. {πίες Φοαἱίδετὶ Οομίεοῖῖ, 

Ώε (Οοτγπιβᾶβο γιά ΧΧΥΤΙΙ. ϱ7. 844. 

! 
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δεῖξον ὅμοφροσύνην ἑκυρῷ σέθεν' οὐρανόθεν δὲ. 
σὺν σοὶ ᾿Βακχιάδεσσιν ἐμαῖς στρατι/σιν ἀρήξει 

µαρνάµενος τριόδοντι ΤΠοσειδάων καὶ «4δήνη, 

3095 ἢ μὲν ἑοῖς γαέτγσιν, ὃ δὲ γγωτοῖο γενέθλη: 

καὶ πυρόεις Ἡφαιστος ᾿Ερεχθέος αἷμα γεραίρω», 

ἴξεται εὐάντητος ἐς ὑδατόεσσαν Ἔνυω, 

ὑλκάδι «{ηριάδαο µαχήμονα πυρσὸν ἑλίσσων. 

δὸς δέ µε νικῆσαι καὶ ἐν ἵδασι" καὶ μετὰ νίκην 

310 Κεκροπίῃ κοµίσειεν ἀπήμονα λαὸν ᾿Ερεχθεύς, 

καὺ Ἠορέην µέλψωσι καὶ ώορείθυιαν -459ῆναι. 

Τοῖον ἔπος βοόων, ἁλιδινέος ἥψατο χάρμῆς 

ἐγγεῦ τεχνήεντι, καὶ, ὡς φαέτης Ἰήαραῦ ὤνος, 

γαύμαχον εἶχεν ἔρωτα". φιληρέτμῳ δὲ κυδοιμῷ 

315 ἦν στόλος, ἠεν “ἄρης τότε ναυτίλος" ἓν παλάμη δὲ 

πηδάλιον Φόβος εἴχε" κυβερνήτης δὲ κυδοιμοῦ 

4εῖμος ἀκοντοφόρων ἀγελύσατο πείσµατα νηῶν. 

Ἀυκλώπων δὲ φάλαγγες ἐναυτίλλοντο Φαλάσση 

ὑλκάδας ἄγχιάλησιν ὀϊστεύοντες ἐρίπναις " 

330 Εὐρύαλος δ) ἀλάλαζεν' ἅλιρθῥοίζῳ δὲ κυδοιμῷ 

ἀγχινεφὴς οἴστρησεν ἐς ὑσμίνην «4λιμήδης. 

ν. 200, γενέθλη εἰ. ϱτ. οπιθιᾶ. {άθπι Έα], 

τ. 312. τεχνήεητε εᾱ. Ῥτ. γουδῬα]απι ειειάαιῖας ἀεάῑι αἷε. εᾶ1τ. 
5εά απηῃίσο ἀθ 5εΏδα, οδίπο {οτῖαρο Ἰάθπι, ἄο ἔγχεῖ πολλήεντε, 

ε{. ν. 82. 4. 964 5ίο οἈδειτε Ἰοομῖιδ εδ. Μα] τολμήεντε. 

γ. 219. Ῥοδί στόλος οὐ. Ῥ]επαπι ἠπίεγραπείίοπεια Παρεηῖς 

5εᾷ Ίτα δεηδι5 Ἠπ]]ας εδἰ. Έα, ἵπ Οοπίθεῖι, ΞοαΗσενί γο]εβαῖ στό- 

νος, Ροϊιμϊδθοί εἰαιι κλόνος, Ῥαπ]ο {οτῖαβδεε 1πεάδε Ἐχται, ου 

ιθηίαγοπι φιΊήρετµος δὲ κυδοιμῷ ἦν στόλος, 5864 8επιρες ἀϊδρ[ςοι 
η τηΊα δοηίεηίῖας Ῥτονίϊας, Ἐοτίαδεθ, 5αβ]αϊα ἀἰκιπείοιε, Νοιπί 

ΥΠαΠΕΙΗ τοδηαπας, εἰδί ναι εἶο εδε, αποά οειάαι. 

γ. 310. ὀλκάδα ἀγχιάλησιν ὁ, ἐρίπαις εΦΗ1. ϱτ, ὀλκάδας ἀγχιά- 

λοισιν εᾱ, αἲ. οκ οπιειπά. Ἐα]ῖς, 

γ. 331. οἴστρησεν, αἩΒ οἰστράω ἀθειϊναπάωπα, {πϊταπςίήνο ἄἶοθ- 

τοῖασ, δἱ δαπΙη εδἰ; δεά παπα πιεπαυᾶ, ἰταμδιάνυτα {απίαπα 
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/ ϱω φ 

καὶ διδυµαις στρατιῇσιν ἐπέκτυπθ πὀντιος “ἄρης 
Ν ο 

χερσαίην μετὰ δῆριν" ἁλιῤῥοίζῳ δ᾽ ἀλαλήτῳ 

ὀλκάσι Ῥακχείησιν ἐπέζῥεον ὀλκάδες ᾿Ινδῶν. 
΄ ον α 

καὺ φόνος ἢν ἑκάτερθε' καὶ ἔζεε κύματα λύθρῳ: 
α 3, 

καὺ πολὺς ἄμφοτέρων στρατὸὺς ἤριπεν' ἀρτιχύτῳ δὲ 
ϱ / 3 / ρω { αἵματι κυανέης ἐρυθαίνετο νῶτα «Δαλάσσης. 

ΠΙολλοὺ δ ἔνθα καὶ ἔνθα χυτῷ πίπτοντες ὀλέθρῳ, 

οἴδαλέου πλωτῆρες ἔναυτίλλοντο Φαλάσση" 

καὶ ῥοθίοις ἑλικηδὸν, ἔχων πορθμ]ας ἀήτας, 
΄ 4 ε/ 3 ευ ’ 1 Ξ 

σύρετο νεκρὸς Όμιλος, ἄφειδέν σύνδρομος αὔρη. 

πολλοὺ δ᾽ αὐτοκύλιστον ὑπὸ στροφάλιγγα κυδοιμοῦ 
3 εν 3” 9 , Δ Γ 

εἰς ῥόον ὠλίσθησαν' ἄναγκαίη δὲ πιόντες 

πικμὸν ὕδωρ, ἐνόησαν ὑποβρυχίης Λίνα Ἰηοίρης, 

βριθόµενοι Φωώρηκι' καὶ οἰδαλέων μέλαν ὕδωρ 

κυανέων ἐκάλυπτεν ὁμόχροα σώματα νεκρῶν 
’ .. ΄ ι) ς ή αφ Ἰ Λν.ς 

βἐνθεῦ φυκιόεντι' σὺν υγροπόρῳ δὲ φορῇξ 
’ 5 , Ν 3 ’ ν. ο) 

χάλκεος ἱλυόεντι χιτων ἐκαλύπτετο πηλῷ. 

καὶ τάφος ἔπλετο πόντος ἐτυμβεύοντο δὲ πολλοὺ 
, / 3 3 / 1 οω 

κητείοις γενυεσσιν᾽ ἓν ἰχθυόύεντι δὲ λαιμῶ, 

ἄπνοον αἰθύσσουσα νέκυν, τυμβεύσατο φώκη, 

ξανθὸν ἐρευγομένη ῥόον αἵματος. ὀλλυμένων δὲ 

τεύχεα πόντος ἔδεκτο' φεοσφαγέος δὲ φορ]ος 

οἰστρέω αρποφοῖῖ, τϊ Ι. 1095. ΧΙΠ. 27. 55. 176. 184. ὮΕοτίαδεθ 
οἴμῃοξγ. 

γ. 230. πα) ἔξεε κ. 61. απαῖθ. Ἐπιθιιάαγοθταϊ Ίαπι ἘΠοάοπιαπΠ ΙΒ. 

γ. 227. ἅλματι εαἰῖι. σα]έα Ἰμαβ. Μογύθ ἀῑείαπι πυανέης Θαλ, 
γίάς χΗΓδΙ6 γ. 508. ο. 220. 84. «άΐματι εἴἶαιι Ἠ]οἆοιιαμμ, 

γ. 325. οἰδαλέον µ. ὑδ. οἑ1τ, 

ν. 341. αἰθύσσουσα δαδροθοίαπα γἱάθίιγ. 

γ. 242. κόρον αἵματος θὐ 1, 868 ειπεπᾶ. Ἐα]ῖς, 

Το], ΠΠ. Χ 
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αὐτομάτη λοφύεσσα δι ὕδατος ἔπλες πήληξ, 

345 δεσμοῦ Λυομένοιο" Φυελλήεντι δὲ πολλῆς 

χεύµατι φοιταλέης ἐπενήχετο πύκλα βοείης 

σὺν διερῷ τελαμῶνι. πολὺς δ) ὑπὸ κύμασιν ἄκροις 

ἄφρὸς ἐρευθιόων πολιῆς ἄνεκήκιεν ἄλμης, 
ς ’ [ή 5 ΄ε , [4 -”ω αἱμαλέῳ πάνλευκον ὑποστίξας χύσιν ὀλκῷ- 

Π ή . 250 Ἀαὶ φονίαις λιβάδεσσιν ἐφοινίχθη ΙΗελικέρτης 

«ευκοθέη ὃδ᾽ ὀλόλυζε, τιθηνήτειρα «4ναίου, 

αὐχένα γαῦρον ἔχουσα" καὶ Ινδοφόνου περὶ νίκης 
σ; .α ’ ’ 5 , . 

ἀνθεῖ φυκιόεγτι κοµην ἐσιέψατο ἈΝυμφη. 

καὶ Θέτις ἀκρήδέμνος ὑπερκύψασα Θαλάσσης, 

350 χεῖρας ἐρεισαμένη καὺ «4ωρίδι καὺ Πανοπείη, 
1); 12/; η ο τα 3 , [ 

ἄσμενον ὄμμα τίταινεν ἐπ᾽ εὐθδύρσῳ «4ιονυσῳ. 

καὶ ῥυθίη Γαλάτεια Δαλασσαίου διὰ κόλπου 

ἡμιφανὴς πεφόρητο, διαξύουσα γαλήνην: 
. / / Έ / 3 Ν καὶ φογίου Ἀύὐκλωπος ἁλιπτοίητον ἐνυὼ 

360 δερκοµένη, δεδόνητο" φόβῳ ὃ᾽ ἤμειψε παρειάς " 

ἔλπετο γὰρ Πολύφημον ἰδεῖν κατὰ φύλοπιν ᾿Ινδῶν, 

ἄντία «4ηριάδαο συναιχµάζοντα «{υαίῳ" 

ταρβαλέη ὃ᾽ ἱκέτευε Φαλασσαίην «4φροδίτην, 
- [ή 3 ΄ .ω 

υἷα ΙΠοσειδάωνος ἀριστεύοντα σαῶσαι " 

3605 καὺ γενέτην φιλότεκνον ἐφ᾽ υἱεῖ ἸΚυανοχαίτην, 

Υ. 2490. φύσιν εΚΠΙ. ος «αοσιθ Εαῖῑ, ἱμίος Θοαἱἱσενί ορπ]θεῖῖ. 
επιεπάαν11. 

γ. 361. τι ηνήτηρα θᾱ. Ρτ. εογγοχῖἰ Έα]. 

χ, 153, αὐχένα λάβρον αἁῖῖτ. ρτοβαΡρίΗτοι οοστοχίὲ Όσπ, 

γ. 255. Πανοπῃὲ εἀἰ. τοβηταῖτ σα], 

γ. 200. παρειαῖς εᾱ. Ῥτ, επιθπά. Εε]ίς. 

γ. 364. ἀριστεύοντα νοῆσαι 6Η. ααὶ πα]]ο, αιιὲ ]απσιίά{βδίππο 
δ8µ5α, δἱ αἆ (δεῖν γ. 261. τείεχτθ γε]. ἹΝοδίταπι Ῥτούαϊ γ. αθθ. 
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µαρναµένου Λλιτάνευθ προασπίζειν Τολυφήμου. 

«καὺ βυθίου τριόδοντος ἐκυκλωσαντο φορ]α 

)υγατέρες Νηρῆος" ἐρξιδόμενος δὲ τριαίνη 

πόντιος ᾿Εννοσίγαιος ἐδέρκετο γείτονα χάρµην 

καὶ στρατὸν εὐθώρηκος ὀπιπεύων ιώώς, 

ζηλήμων ὁρόων ἑτέρου Κύκλωπος ἔννω, 

ὑγρομόδῳ Βρομίῳ πολυµεμφέα ῥήξατο φωνήν!' 

Ἐὶς ἐνοπὴν, φίλε Ἠάκχε, τόσους Κύκλωπας ἀγείρων, 

παλλείψας ὃ᾽ ἕνα μοῦνον ἀπόπροῦι δηϊοτῆτος, 

εἰς χρόνον ἑπταέτηρον ἔχεις πολύκυκλον ἀγῶνα, 

βόσκων ἀλλοπρόσαλλον ἄτέρμονος ἐλπίδα χάρµης, 

ὕττι τεοῦ µεγάλοιο προασπιστῆρες ἀγῶνος 

πάντες ἑνὸς χατέουσιν ἀχικήτου Πολυφήμου. 

εἰ δὲ τεὴν ἐπὶ δῆριν ἐμὸς πάϊς ἵκετο Κύκλωψ, 

καί κεν ὑπὲρ πεδίοιο συναιγμάζων Δ4ιονύσῳ, 

πατρῴην ἑλέλιζεν ἐμῆς γλωχῖνα τριαίνης, 

καὶ πολὺν ᾿Ινδὺν ὅμιλον ἐμῷ τριόδοντι δαῖζων, 

[εἰς µίαν ἠριγένειαν ὅλον γένος ἔκτανεν ᾿Ινδῶν.] 

στήθεα βουκεράοιο διέθλασὲ «4ηριαδῆος. 

υἱὸς ἐμὸς πάλιν ἄλλος, ἔχων ἕκατοντάδα χειρῶν, 

Τιτήνων ὀλετῖρι, τεῷ γραίσµησε τοκῇῆ!, 

Αἰγαίων πολύπηχυς, ὅτε Ἀρόνον εἲς φόβον ἕλκων, 

ἠλιβάτων ἐτίταινε πολυσπερὲς ἔῶνος ἀγοστῶν, 

ν. 275. ἀείρων εἁΠτ. Ἱπερίθ, 

ν. 28ι. πατρώην -- γλωχῖνα περαΐης 6411. Ῥοδίθείια οπιοιᾷ, 

Όσα]. Ῥτορί. Υ. 8εά. 

γ. 282, ὁμῷ τριόδ. ο, Ῥτ. θπιεμᾶ, Ἐα]]ς. 

γ. 285. αροτίο Ἠΐο δαρεγΠις ϱδί. 

ν. 284. ὃδι᾽ ἔθλασε θἀ. Ῥε. εοττεχίϊ Ἐα]ς, 

ν. 287. ὅτε Ἀρόνος οἁ[τ. οομῖχα απθηίθπι Ροδίαθ, 

κ 3 
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ἠέλιον σκιόωσαν ἔχων ὑψαύχενα χαΐτην" 

390 καὺ βλοσυροὺ Τιτῆνες ἐνοσφίσῶησαν Ὀλύμπου, 

εὐπαλάμου Βριαρῆος ὑποπτήσσοντες ἔνυω. 

Τοῖον ἔπος φθονέων νεµεσήμονι πέφραδδ φωνῇ 

αἰδομένη δὲ Θόωσα κατηφέας εἴχδ παρειάς, 

᾿Αρεῦ μὴ παρεόντος ἐρωμανέος Πολυφήμου. 

ἕως δὲ µόθου τέλος εν, ἐριφλοίσβου τε κυδοιμοῦ 

ἠθάδα πόντον ὅπωπε κατάῤῥυτον αἵματι ἸΝηρεύς" 

ξανθῆς δ᾽ ᾿Εννοσίγαιος ἐθάμβεε νῶτα «αλάσσης, 

ἰχθδύας ἀνδροφάγους ὁρόων, καὶ πλτβύν νεκρῶν 

γεύτονος ἄβροχα νῶτα γεφυρωθέντα «Φαλάσσης. --- 

ὅοο [ Βακχιάδες τὲ φάλαγγες ἐπέχραον αἴθοπι λαῷ'] --- 

κεῖτο δὲ δυςµενέων στρατὺς ἄσπετος, ὧν ἐνὶ χάρµη 

γ. 206. Όιαρ αἳἩ Ἡοο γοιδὰ πθαυο αἆ γ. 611. Ἱερυπίατ, Ἱϊα 

Ῥετίιωτραῖα φαπῖ, αἳ πλ] οετᾶ 5ἶπαο πιεοσίρας Ἠβρτίς γἱάεατιας 

βἰαϊυῖ Ῥοβε6. Ῥτοθ]ίο Βπίϊο, γ. 200. 300. Ἀετευπα εἳ Νερίαπυπι 

1Π8Τ6, ΦαἩΡιϊμθ οἵ οααγετίρας τερ]είαπα, οσα] Ῥοτ]ακίταςςα, οἳ 

ἀεδοτῖρί Ἰταοἰάαίογαπα νατία νι]πθγα γν. 201 --- 205. ἸἨάε6ς σα]ίθπι 

{ΠίθΘΓ «ο εομαετεγεηῖ, μἱδὶ ν. ὅοο. 4ε Ἰπιρεία Βαοεβῖσας Ῥμα]απσία 

ΟΠΙΠΕΠΙ πθχαπα ἴωχραχει. Ῥταείετθα Επί Ῥαρπας ποπάστα ϱ5ῖ, 

φεἁ 1]]α οομΗπαίαχ, ο{. 513. 544. πδφιε αἆ Ώμεπι Ἠρχί. Ὠεπίααθ 

14, ααοᾷ ἆε Υπο τοπιίραπα δἴμάίο Υ. 2906 --- ὅ11. μμεγροπίτας, 

Ἰποθχίυχα θδῖ, πἴταπι 4ο [αρα δι Ἠπθια ργαθ, απ ἆθ ρτίπιο 

Ππροεῖα αοοἰρίεπάυπη 8ἳτ. Ἐοτίαδδε ροξϊα, Πιο Ῥρεϊοσί Ρταε]ίο, 

εοευπάµπα γο]υαῖτ ἀιδάπσαςτθ; 5εᾷ οκοῖάῖ ἀ{πΙΕΙαπη πθγτατίοπθ, 

ουμία5 Ῥατγιοιμία εχαῖ Υ. 20ο. ἘΤοῖιδ Ἰοειβ γ. 205 --- 511, τα 

Ώηωπο θδῖ, α πεπιήπθ ἀθειάετατοῖαν, δὶ αΏθβεεῖ. Οαείθγαπα ν. 205. 

Ἱερίτας ἐριφλοίσβου δὲ κυδοιμοῦ ἵπ εἀΙπτ. ἨΠοάοπιαππαδ: Ε, οὐδὲ 
μµόθου. 

γ. 206. ἅλματι Νηρεύς εὐϊα, Ἐπιεπάαγίϊ ἴαπι Ἠ]λοάοπιβπμις, 

γ. 308. Ὀκίαία Γαΐἱδεει πλήθεῖ, 

ψ. 509. 1ος ϱοἩᾶθτεΓθ, πιοπαἱ αἆ νΥ. 205. 

γ. δοι. ᾧ ἐνὶ χ. Υνα]δο 5ἱπθ 8εηΣΗ. Ἐπιθηάατ]ι ἶαπι Ἡλ]οάο- 
ΤΙΒΗΗ8ο ; 
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βαλλομένων Σιφέεσσι καὶ ὀξυτέροισιν ὀϊστοῖς, 

τοῦ μὲν ὑπὲρ λαπάρην βέλος ἔμπεσε' τοῦ δὲ τυπέντος 

ἔγχεὶ χαλκείῳ µεσάτης ὑπὲρ ἄντυγα κόρσης, 

ὠτειλὴ βεβάθυστο χαρασσοµένοιο καρήχου. 

πυλλοὺ ὃ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα πολυσπερέων ἐλατήρων, 

πόντον ἀμοιβαίοισιν ἄνασχίζοντες ἐρετμοῖς, 

μυανέην λεύκαινον ἐἑπασσυτέρην χύσιν ἄφρῷ" 

καὶ πόνος ἦν ἀνόνητος ἐπειγομέντων ἐλατήρων 

συμφερτοὺς δὲ κάλωας ἄοσσητῆρι σιδήρῳ 

ἰθυντὴρ ἀπέκοψε, καὺ ἔσχισεν ἄορι σειρήν. 

"ἀμφοτέρης δὲ φάλαγγοο, ἓν ἠέρι ῥοῖζον άλλων, 

ἔθῥεεν ἁπλανέων δολιχόσκιος ὄμβρος ὀϊστῶν 

ὧν ὃ μὲν ἱστὸν ἔβαλλε µεσαίτατον" ὃς δὲ περήσας 

Ἱστίον εὐδίνητον, ἐβόμβεε σύνδροµος αὔραις" 

ἄλλος ἔην προτόνοισι πεπαρµένος" ὃς δὲ µεσόδμη 

κεῖτο πεσών ἕτερος δὲ δι Πέρος ὸς ἄλήτης 

ἄκροτάτης ἐεύχησεν ἀερσιλόφοιο κεραίης 

σέλµασι ὃ᾽ ἄλλος ἔην τεταγυσμένος' ἄγχιφανῇ δὲ 

ου -----ᾱ--ι 

ν. 512. ἁπανέων θὰ. ῥρτ. ἹΝορίμπαι Ἠωρθί θοἀΐτ. αἷι. ϱ οομίθεῖ, 
Εα]ς. ααἱ αάά: ο», δὶ οἱ γάθατατ Ιεσεπάαπι Ππανέων 8Ώ Ίραπα, 

Αρμπίζαθ υ19θΘ, Πο τθραρπο. ᾖἸαμτοσιμι οπίπι 8ου]α. ηοῖᾶ 

δυμ!, ἸΠαρπορετε τεραβµατεί Νομηθ, 

ν. 519. τετανυσµένος ἳ θ5ῖ, «αῖ ἐπέεπάεδαξμγ, 6Ι6Ο. ἀἰτίρεδα- 

{μγ, ἀεδέίπιαέι5 εγαὶ ἐγαποίγίδ, 5οᾳιῖ ἀεῦεβραῖ, αάο ἴαμάθια ἡποὶ- 

ἀθιίτ, οἳἵ 5ἱο ροβῖ Ἡ. νθγδυα Ίαουπα οδῖ διαϊιεπάα. οθά {οχίάβδο 

τά μ1] οδῖ, η]ςί: {ποίαιε {π ἐγαπσδίγα, αἳ θΙλαϊ]ία απϊοσεάωπῖι. Ὑεταπα 

νε] οἷο αἆ ἀγχιφανῇ -- ἄλλα --- ἀποπλαγχθέντα κυἡθιαπίίταπα, 
γε]αῖῖ βέλη, βέλεμνα ἀθθθῖ, ἨἩΟΙ θαῖῖ οοἹηπιοἆθ οκ αμῖθεθίά. αΡί 
ὀϊστός ν. 513. θἳ ἰός γ. 517. πιαβου]πα, θαρρ]ομάσπα. Τία τυχδας 

4ο Ίαοαπα οορίῖαχο Ἡοερίτ. Ῥταθίεχεα οειάαπῖ ϱοηῖῖ. κυβερνη-- 

τῆρος εἳ κελεύθου, μτορῖοι ἀαρ]εκ βεπιθ Ἠπθυ {αο]ο ἑαηρομάί, 
φεᾷ µθφιθ φατί οοιποᾶο ἀῑδίαπροιί!, ἀγχιφανῆ κυβερ. 6ἱ ἀποπλ. 
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59ο ἄλλα κυβερνητῆρος ἀποπλαγχθέντα κελεύθου, 

ἄστατα πηδαλίοιο διέξεσεν ἄκρα κόρυµβα. 

καὺ «λόγιος κλυτότοξος, ὑπηνέμιον βέλος ἕλκων, 

ἰκρία νηὺς ἔβαλλε, καὶ οὐκ ἐτύχησε «4ναίου. 

ἦν δ᾽ ἐριδεῖν κατὰ πόντον ἐύπτερον ἰὸν ἀλητην, 

395 πουλύποδος σκολιοῖσι περιπλεχθέντα κορύμβοις 

ἄλλου ὃδ ἤμβροτεν ἄλλος: ᾿Ερυθραίῳ δὲ σιδήρῳ 

πομπίλον ἄλλος ἔτυψε, καταιχµάζων «4ιονύσου. 

ἔγχεῖ δ᾽ ἠκόντιζε Κορύμβασος, ὄφρα τυχήση 

ὀλκαίης Σατύροιο" παραΐξασα δὲ λόγχη 

35ο ἰχθύος ἰθυπόροιο κατέγραφε δίζυγον οὐρὴν 

Φηγαλέῃ γλωχῖνι. τιτυσκόµενος δὲ σιδήρῳ, 

εἰς σκοπὸν ἀχοήϊστον ἀνουτήτου «4ιονύσου 

4ηριάδης δόρυ πέμπεν' ἀποπλαγχθεῖσα δὲ Βάκχου, 

εἰς ῥαχίην δελφῖνος ἐποίπνυε λοίγιος αἰχμή, 

505 κυρτὸς ὅπη λοφιῆσι συνάπτεται ἰχθύος αὐχήν' 

δελφὶς δ αὐτοέλωτος ἐθήμονι κυκλάδι νύσση, 

ἡμιθανὴς σκίρτησθ χορίτιδος ἅλματι ]Μοίρης ' 

πολλοὶὺ ὃ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα, κυβιστητ]ρες ὀλέθρου, 
3 ρ 3 , ῃ κοει , 
ἴχθυες ὠρχήσαντο χαρασσοµέγων υπὸ νώτωγ. 

κελ. αϊ 5μβρίοθτῖβ, Ῥοδίαπι ἀθάϊ6εε: κυᾷ. ἄποπ]λ. καρήνου. Ὑί- 
ἀεαπὲ αλ. «Οαθίεταπι ἄλλα ἀθείθιαι εᾱ. Ῥτ. ἀλλὼ Ἠαβροι εᾱ. α]τ. 
1αάἱοίαπι Ῥεμάεί α ]αοιμια. 

γ. ὅοι. διέξυσεν --- κορύμβου, οἁΙι. 

γ. 924, ἐύπτερον θὰ, Ρτ. επιθιά. ἵπ αἲτ. 

γ. 520. λευκανίηο «Σατύροιο γο]εβαῖ Φοα]σοι. θεά νι]ραῖα χθ- 
οἵε 59 Ἠαβθι, πιοάο πε ἆθ µαγε οι Ἰωαρίπο οοβίϊεα, σεὰ ἆε 

εαµάα Θ8ϊγτῖ. 

ν. 251. τυτυσκόµενος οςἵεί. 

ν. 905. ὅπη οτί. 

ν. 207.. χορήτιδος εἄ1ι. οοπίνα Νομμά ΙδΙΠΗ. 

γ. 350. ἀπὸ νώτων αἁῑμ. παῖπαδ τοςίθ. 
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Καὶ Στερόπης προμάχιζεν' ἀερσιπόδης δ᾽ «λιμήδης 

χειρὺ λαβὼν πρηῶνα Φαλασσοτόκοιο κολώνης, 

ῥίψεν ἐπ᾽ ἀντιβίοισιν' ἔδυνε δὲ φοιταλέη νηῦς, 

τρηχαλέου βληθεῖσα Λίθου τροχοειδέὺ κύκλῳ. 

καί τις ἄκοντιαθεῖσα δι ὀλκάδος ὀλκάδι γείτων, 

ἀμφοτέρας ἔζευξεν ἄλίδρομος ἔγχεος αἰχμή, 

νῆας ἐπισφίγξασα δύο ξυνήονι δεσμῷ 

στεινοµένων γεφεληδόν: ἔην δ᾽ ἑτερόκτυπος ἠχώ. 

Καὶ στόλος ἀμφοτέρων τετράξυγον εἶχεν ἔνυώ, 

ὧν ὃ μὲν ἄντιπύροιο περὶ ῥάχιν αἴθοπος Ἐύρου, 

ὃς δὲ .4ιβὸς δροσεροῖο παρὰ πτερὸν, ὃς δὲ Ἠορῇος 

καὶ Νοτίην παρὰ πέζαν. ἁμοιβαίῃσι δὲ ῥιπαῖς 

Λ{οὐῥεὺς μὲν ταχύγουνος, ἂφ᾽ ὀλκάδος ὑλκάδα βαΐνων, 

Ῥασσαρίδων ἐφόβησεν ἁλιπτοίητον ἔνυώ, 

ἴσος ἀριστεύων καὶ ἓν ὕδασιν' ἀλλά ἓ ὃύρσῳ 

Σὔιος οὐτήσας, διερῆς ἄγεσείρασε γάρµης' 

καὶ µογέων ὀδύνῃσιν ἐπὶ πτόλυν ὤχετο Μοῤῥευς. 

Ὄψφρα μὲν ἔνθεον ἕλκος, ὅ µιν λάχε, δαιµονίη χεὶρ 

λυσιπόνου Ἡραγμῆνος ἄκέσσατο Φοιβάδι τέχνη, 

ν. 540. στεροπῆς πρ. αερσιπόδης ᾽ἄλιμήδης θάίτι, οοττυρίθ, 
ππάθ Φοαἱΐρογο «μαθάαπι ἀθθβδο γἀεμαπίαν. ϐΌορι]α [αντι 1- 

θγροδίῖα, Οαμαθας Ίοουσπι αἱ οί γἱἀθραίαχ τοβή ταῖς. Θαϊί5 αΙἰαπάε 

Ἀοῖις Φίοτορες ποδίθγ. 

ν. 542. ἔδανε δὲ φ. ν. εκοιιδαπι 1 6. αἲτ. 

ν. 547. στεινοµένων 50, ἀνδρῶν, νηών. ἵΜαῑο Οωμαεις πο 

νθτδιπα θεᾳιθιῖί ροδίρομειάια Ρριυαραῖ, « 

γ. 548. δᾳᾳ. Όιαρ Ἰίο ἆα Ιαἱρ]ἰοί οἰαθθίβ αοΐο ἀῑουπίας, αΏ 

Ἰη1ίο Θχδρθοίαδ86. Ῥγοιοιίομθπι ν. 5490. περὶ ῥάχιν π ΝΟΝΙΟ 

{οιειιάα]ι 9556, αΠδί ομδογναίιια, ο ΧΧΧΙΠΙ. 64. 

ν. 954, Ἐοτγίαδθο ἦσον ἀριστ. 

ν. 256. ὤχετο ή. οἁιι, 

γ. 508, βρεχμῆνος οἆ. Ῥτ. ειπε. Εαλκ. 
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Φεοπεσίή µάγον ὕμνον ὑποτρύζοντος ἀοιδῆ, 

τόφρα δὲ δυςµενέεσσιν ἐπέχραε «4ύδιος 4ρης. 

τοῖσι μὲν ἐγρεκύδοιμος ἔην πλόος: εἴχε ὃ᾽ ᾿Ενυω 

ναυτιλίης προκέλευθον ἁλισμαράγου δὲ κυδοιμοῦ 

ἦν κλύνοο ἀμφοτέρων ἑτερότροπος" ἀντιβίων γὰρ 

ὕσσοι μὲν κραναοῖσιν ὀϊστεύοντο βελέμνοις, 

ἢ φονίοις πετάλοισιν, ἢ ἔγχεοιν, ἠὲ µαχαίρη, 

χεῖρας ἐρετμώσαντες ἀήθεας εἴν μέλαν ὕδωρ, 

ἴχνεσιν ἄσταθέεσσιν, ἐτυμβεύοντο Φαλάσση" 

εἰ δέ τις εἰς ἅλα πῖπτε τυπεὶς Ἠρομίοιο μαχητής, 

αἰθύσσων παλάµας, ἐπενήχετο, Ἀύματα τέµνων 

χερσὶ Φαλασσομόθοισιν’ ἁλιῤῥοίζῳ δὲ κυδοιμῷ 

µαρνάµενος ῥοθίοισι, μετ ἀνέρας ἔσχισεν ὕδωρ. 

Ἐϊναλίης δὲ τάλαντα μάχης ἔκλινε Κρονίων, 

νίκην ὑδατόεσσαν ἐπεντύνων «4{ιονύσῳ" 

καὶ βυθίῳ τριόδοντι κορύσσετο Κυανοχαίτης 

µαρνάµεγος δηῖοισι: καὶ ἄβροχον ἠνιοχεύων 

ἅρμα Ποσειδάωνος, ἐβακχεύθη ἸΜελικέρτης. 

καὶ πισύραις κατὰ πόντον ἐφιππεύοντες ἀέλλαις, 

κύματα πυργώσαντες, ἐθωρήγθησαν ἀῆται, 

δυρµενέων ἐθέλοντες ἀϊστῶσαι στίχα νηῶν, 

οἳ μὲν «4{ηριαδῆος ἀρηγόνες, οἳ δὲ «4ναίου 

γ. 550. Λλάχον ὄμνον 61. δογέεπι εαπέωπι Ἱαθία. Ἑλιοάοιαι- 
ηι18 λιγύν. 

Υ. 02. πλοκέλενθον θᾱ. Ῥτ. επιεπά. ἵπ αἳι. 

γ. 506, ἐς µέλαν ὕδωρ, οὐ. 

γ. 267. δαλάσσης θά. 

ν. 577. πισύραις, οἳ, ΧΧΧΝΠΙΠ. 350. 
ν. ὅ8ο, Ὑπ]βο Ἠΐο γειδα8 5εᾳμομῖ Ρροδίρομίίας, οομθιαοίοπε 

Ρετίυτραία. 
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καὶ Ζέφυρος κεκόρυστο" Ἰότος δ᾽ ἐπεσύρισεν Ενρῳ": 
καὶ Βορέης, Θρήΐσσαν ἄγων ἄντίπνουν αὕρην, 

ἄγρια µαινοµένης ἔπεμάστιε νῶτα «Φαλάσσης. 

καὶ στόλον ὑδύνουσα µαχήµονα «4ηριαδῇος, 

ὑσμίνης Ἔρις ἦρχε᾽ «4ιωνύσοιο δὲ νηῶν 

᾿Ινδοφόνῳ παλάμη κολπώσατο Λλαίφεα Νίκη" 

χείλεσυ ὃδ᾽ ἰκμαλέοισν µαχήµονα κόχλον ἐρείσας, 

εἰναλίῃ σάλπιγγυ µέλος µυκήσατο Νηρεύς" 

παὺ Θέτις ἐσμαράγησεν ἐνυαλίης µέλος ἠχοῦς, 
/ / ας 

πύμασυ πατρῳοισυ προασπίζουσα «4ὐαίου. 

Ἐθρυμέδων δὲ, Κάβειρος, ἐθήμονα δαλὸν ἀείρων, 

ὑσμίνης δόλον εὗρεν ἀρηγόνα” μηκεδανὴν γὰρ 

ν΄ ἰδίην ἔφλεξεν, ἑκούσιον ἄφψάμενος πὺρ" 
λ α ο... Ἡ , 3 / ’ ρω ψηυσὶ ὃδ᾽ ἐπ᾽ ἄντιβίοισιν ἐπέτρεχε φοιταλέη νηῦς, 

νεύµασι «Βακχείοισι περιδκαίρουσα «Φαλάσση. 

καὶ Λοξαῖς ἑλίκεσσιν ἄφ ὀλκάδος ὀλκάδα βαΐνων, 
’ 3 ε) / 9 4 3 Γ πύκλον ἐς αὐτοέλικτον ἐνήχετο πυρσὸς ἄλητης, 

καίων ἔγθα καὺ ἔνθα πολυσπερέων στίχα νηῶν. 

καὺ σέλας ἀθρήσασα πυριβλήτοιο Φαλάσσης, 

Νηρεὶς ἀκρήδεμνος ἐδύσατο βένθεα πόντου, 

αἰθομένου φεύγουσα δι ὕδατος ἰκμαλέον πῦρ. 

Χάζετο δ᾽ ᾿Ινδὸς ὅμιλος ἐπὶ γθόνα, πόντον ἐάσας " 

καὺ Φαέθων ἐγέλασσεν, ὅτυ προτέρους μετὰ δεσμοὺς 

Υ. 587. χείλεσιν ἰκμαλ, δἁ{ι. 

ν. 50ο, πατρώοισι πρ. θἁΙτῖ. 

γ. 205, φῆ᾽ ἰδίην, Ἡϊαϊαθ δαδρεοία8, 86ἆ νῆω θΘοὴν ΠΟΠ δαῖφ 

Ρ]αοε. οκ ἀφάμενον πῦρ οι. Ῥτίας αἀπαοπεῖ 119 Ἰοοί ΤΙΠΤ. 
116. αῬὲ οὰί ἀεθοραι νηὶ γλυκὺν γαµέων εἰο. 

γ. 4ο2. ἑάσσας, μοίο {τος θ1τι. 



ὤῦο ΝΟΝΝΟΥ 4ΙΟΝΥΣΙάΚ.ΟΝ 46. ΧΧΧΙΧ. 

ἐκ πυρὸς Ἡφαίστοιο πάλιν φύγθ ναύμαχος «ἄρης. 

405 «ηριάδης ὃ᾽ ἀκίχητος, ἰδὼν φλόγα σύνδρομον αὔραις, 

εἰς πεδίον πεπότητο, «οώτερα γούνατα πάλλων, 

φεύγων ὑγρὸν “ἄρηα Δαλασσομόθου «4ιογύσου. 

γ. 405. ἑλὼν φλόγα θά{ῖ, οεοπίτα 86η5ιΠ. ἎΤοα ππθ]έις Ρογίατ5ε 
{ωϊφθοῖ φύνδρομος, Ν. 864. ἐς πεδίον γα]βο, 



ΝΟΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΠΟΛΙΤΟΊΥ 

ο αι ποπ μα Ν 

Μ. 



Πεσσαρακοστὸν ἔχει δεδαϊγμένον ὄρχαμον Ἰνδών" 

πὰρ δὲ Τύρον 4ιόνυσος ἐδύσατο, πατρίδα Κάδμου. 



1Ο 

----ν--- αυ µ------ 

ΝΟΝΝΟ ΧΥ 

ας ΣΤ ΚΙΝ 
234, 

Οι ἄίκην ἄλέεινε πανόψιον’ οὐδὲ καὶ αὐτῆς 

ἀθῥαγέος κλωστῆρος ἄἀκαμπέα νήµατα Ἠοίρης ' 

ἀλλά µιν ἀθρήσασα πεφυζότα, Παλλὰς «4δήνη, --- 

ἔζετο γὰρ κατὰ πόντον ἐπὺ προῤλῆτος ἐρίπνης, 

γαύμαχον εἰορόωσα κορυσσοµένων µόρον ᾿Ινδῶν, --- 

ἐκ σκοπιῆς ἀνέπαλτο, καὺ ἄρσενα δύσατο χάρμην " 

κλεψινόοις ὃδ᾽ ὀάροισυ παρήπαφεν ὄρχαμον ᾿Ινδῶν, 

ζοῤῥέος εἴδος ἔχουσα" χαριζοµένη δὲ «4{υαίῳ, 

«{ηριάδην ἀνέκοψε, καὶ, ὧς ἀλέγουσα κυδοιμοῦ, 

φθικτὸν ἀπεῤῥοίβδησεν ἔπος πολυμεμφέὶ φωνῇ » 

Φεύγεις, «4{ηριάδη; τίν κάλλιπες «Ίρεα δηῶν; 

πῶς δύνασαι ναέτησι φανήµεναι; ἢ πὀῦθεν ἄντην 
2/ .. ” κά Όψεαι Ὀρσιῤόην μενεδήϊον, αἴ κεν ἀκούση 

Υ. 5. Ἠατα θδῖ ρτο ΝΟΠΠΟ Ῥατεπίλμοςίς ἀποταπα γδιδα1α, αιῖ 
Ὦπης εκοἰρ]αμῖ, αἱ Γογίᾶβθρ ιο δατῖ αίάεπι οθτία. 9ἱ ΘΗΗΙ Υ. δε 

1εοίῖο εα11ι. ἐκ σκοπιῆης ὃ᾽ ἀνέπαλτο φᾶμᾶ εδί, ρατιοὶρίαια α Όρή-- 
σασα ππιϊακπά μπα εδὶ ἵπ αΌρήσασκε, εἲ 65 α]ίῖες 5ε ἸαβοΡίῖ. 

γ. 5. Εοτίαθ µόθον. 9 Ἰθειίομα Υ. 864. ἀῑκί αἆ γ. ὂ. 
γ. 12. δύναμαι θἀΐτε, θιπθμάανεταί θἰίαιι ἨΠοάοπιβμηαθ. πα 

Ώπα ὙθδίθΗς πον ἀείθγίιθ θ5δεἲ αὐτήν. 

γ. 19. Ὀρσοβίην 84, Ῥτ. Ὀρσοβόην θὰΐι. αἷτ. ϐ οοπἰθοῖ, Ἐαῑῑς, 

εεά Ὀροιῤόην 181 φαρτᾶ Ἠδδυας ΧΧΧ, 88. 
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΄ / ” 

«ηριάδην φεύγογτα καὶ οὗ µίμνοντα γυναῖκας; 
3 κ. 

αἴδεο «Χειροβίην ῥηξήνορα, µή σ6 γοήση, 
ς , . ς ή ΄ 

υσμίνην ἀσίδηρον ὑποπτήσσοντα -4ναίου, - 
ελ [ή ω / 

} δόρυ ὣΦοῦρον ἔχουσα, καὶ ὀχλίζουσα βοείην, 
4 ’ 

µάρνατο Βασσαρίδεσσι, συγεσποµένη παρακοίτη. 
Γς., / εν» ν) χάζεύ µοι, ΙΜοῤῥῆὲ λιπὼν μόθον" ἣν δ᾽ ἐθελήσης 
.) Λ ΕΜ) ’ . 3 ’ ή α] ὴ αὐτὸς ἀριστεύσω, καὺ ἄνάλκιδα Ῥάκχον ὀλέσσω. 

μ 3 , / - 1 , 
πενθερὸν οὗ καλέσω σε πεφυζότα" σεῖο δὲ κούρης 

ἔστω, «Χειροβίης, ἕτερος πόσις' αἰδόμενος γὰρ 

καλλείψω τεὸν ἄστυ, καὶ ἵξομαι εἰς χθόνα Ἰήήδων" 

ἵξομαι εἲς Σκυθίην, ἵνα μὴ σέο γαμβρὺς ἀκούσω. 

αλλ ἐρέεις" εὔοπλος ἐμὴ δάµαρ οἴδεν ἔννω. 

εἰσὶν "{μαζοχίδες περὶ Καύκασον, ὑππόθι πολλαὺ 

Χειροβίης πολὺ μᾶλλον ἀριστεύουσι γυναῖκες" 
σ- , ϊ ε] ή 2; 

κεῖῦι δορικτητην βριαρην ἀγαεδνον ἄκοιτιν 
3 ν / ’ / { . εἰς γάμον, ἢν ἐθέλω, µίαν ἄξομαι' ἓν Θαλάμοις γὰρ 

οὐ δέχομαι σέο παῖδα φυγοπτολέμοιο τοκῇος. 
τω λ. Π η 4 δ2 ὃς φαμένη, παρέπεισεν ἀγήνορα «4ηριαδζα, 

’ ς ’ »/ 1 ’ 3/ , 
καί οἵ Φάρσος ἔδωκε τὸ δεύτερον, ὄφρα δαµείη, 

’ / ἀ ά ’ 
µαρναμένου Ἠρομίοιο τυπεὶς φῦισηνορι Φυρσῳ. 

’ ρω { 

καὶ Ὀρασὺς, ἄγνωσσων δολίην παρεοῦσαν -4δήνην, 

ψευδοµένου Ἰἠοθῥῃος ἐλεγχέα μὺῦθον ἀκούων 
” 3 ’ ΄ 3 [ή 

χείλεσιν αἰδομένοισι παρήγορον ἴαχε φωνην’ 

ν. 17. οὗ δόρυ θίο, θἀι. ὣεὰ Ἠαρυίΐε απια πιαά, ΧΣΧΧΥ. 
82. Ἱδίίας οὐ ποπ {θτοπάμπα, μῖδί δεῖεηῖία ἠπίεγτοβα νο δαπαῖα, 

ααοά πμ ποη Ρ]αοαΙ{. 

γ. 18. συγεσποµένη παρακοίτῃ παϊχαααο ϱ41{. αιάπισααπι 6ΠἱΘΙ-- 

ἀαθδεῖ Γα]ξ. 

Υ. 31. καλέσω πεφυζότα 08, ααπιᾳιᾶνα Ιάειι Ἐαλκ, Ῥτοπο- 
1181 τοδαἴμ]5εεῖ. 

ν. 38. ἀκοίτης θὐ{ῖ, 
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ρω ”/ 

Φείδεο σῶν ἐπέων" τί µε µέμφεαι, ἄτρομε Μοῤῥεῦ ; 
ζω 

οῦ πρόµος, οὐ πρόµος οὗτος, ἓἕὺν δέµας αἰὲν ἄμείβων: 

καὶ γὰρ ἁμηχανέω, τίνι µάρναµαι, ἢ τίνα βάλλω" 
/ 1 ή » / ο α) σω 

σπεύδων μὲν πτερόεντι βαλεῖν «4ιόνυσον ὀὐστῷ, 
3λ , .. Γε 3 / 3λ ΄ ΄ 

} ξίφεῖ πλήξας μέσον αὐχένος, η δὀρυ πέµπων, 

οὐτῆσαι ποθέων διὰ γαστέρος, ἄντὶὺ «4υαίου 
ιό 3 ΄ Ε] πο , πόρδαλιν αἰολόνωτον ἐπαΐσσοντα κιχάνω. 

ιό κ έ ἂ 3 3 

/ Δ / / 3. 8 µαρναμένου δὲ Λέοντος ἐπείγομαι αὐχένα τέμνει" 

καὶ Ὀρασὺν ἀντὶ Λέοντος ὄφιν δαςπλῆτα δοκεύω. 
/ 3 4 ; 3 , εκ 3/ σπευδων ὃ᾽ ἄντὺ δράκοντος ὀπιπεύω ῥάχιν ἄρκτου. 

εἷς λοφιὴν δ᾽ ἐπίκυρτον ἐμὸν δόρυ Φοῦρον ἰάλλω" 

ἀλλὰ µάτην τανύω δολιχὺν βέλος" ἀντὶ γὰρ ἄρκτου 

φαίνεται ἠερόφοιτος ἀνούτατος ἵπταμένη φλόξ. 
’ ] - , η λ - Π 

κάπρον ἴδων ἐπιόντα, βοὺς μυκηῦμὸν ἄπουω, 

ἀντὺ συός τινα ταῦρον ὑπὲρ λοξοῖο μετώπου 

παπταίνω, χαροπῇᾗσιν ἄκοντίζοντα περαίαις 

ἡμετέρους ἐλέφαντας"' ἐγὼ ὃδ᾽ ἐμὸν ἀοῤ ἑλίσσω 

Φηρσὺ πολυσπερέεσσι, καὺ οὐχ ἕνα 9ῆρα δαμάζω: 

γ. 58. οὐ πρόµος, οὐ πρόµοξ., Ποεία869 χθοῖίθ 86 Ἰιάρεξ, δἳ πρό- 
µος, πρόµαχος ἀθ ἱμδίο δεἰαίοτε αοοὶρίτατ. Ίάεπι «οἷος οδὲ 
ΧΧΧΙΣΧ. ὅδ. οὗ θεὸς, οὐ Θεὸς οὗτος. Θεᾷ Ῥτορίες Υ. ὅ7. ε 68. 
Ἰπ ΙΕΜΙΘΙΙ γθηίε: οὐ πρόµος ἄτρομος οὗτοφ. ΑΠ οὐ πρόμος εἷς 
πρόµος οὗτος ---2 οὐ πρόμος εὔτροπος οὗτος ---ὂ 

ν. 40, Όοεοοποπιία Τοίαθ ]οοί πποπδίταϊ οχοἰἀίδδο Παἱαθιιοᾶί 

αι]: 

(θύνων ὃ᾽ ἐμὸν ἔγχος ἐπ᾽ αἰόλα δέρµατα Θηρός, 

πόρδαλιν οὐκέθ᾽ ὁρῷ" φοβέει δέ µε χάσμα Λέοντος. 
Θὶο ἀεπιαπα Ῥτοχκίπια χθςεῖθ οο]αθγετγθηῖ, (4. ΧΧΧΥΙ. ὅρο. 8ᾳ4ᾳ. 

γ. 46. ἀντιδράκοντος {αποίπα θἀ1ῖξ, 
γ. 47. τάλλων εὐ τι. αρ]αίο πθχα. 

Ὕ. 62, παπταίνων 644. χαροπῇσιν 6ἳ Ἠϊο παῖχο ἀῑοίαα, οοΜ, 
ΧΧΧΥΠ. 4δ». 

γ. ὅ5. δᾳ, ἑλίσσων 6ἳ δαµάσσω υυ]]α οοπθἰγαοῖίοπε θά1:θ. 



536 ΝΟΝΝΟΧ 

65 καὶ φυτὺν ἀθρήσας, τανύω βέλος" ἀλλὰ φυγόντος 

φύσσαν ἓς ἠερίην, δρόω κυρτούμενον ὕδωρ. 

ἔνθεν ἐγὼ τροµέων πολυφάρµακα Φαύματα τέχνης 

φύλοπιν ἄλλοπρόραλλον ἀλυσκάζω «4ιονύσου" 

ἀλλὰ πάλιν Ἠρομίῳ Φωρήξομαι, ἄχρις ἐλέγξω 

6ο µάγγανα τεχνήεντα δολοῤῥαφέος Διονύσου. 

Ὥως εἰπὼν, κεκόρυστο τὸ δεύτερον ἠθάδι Λύσση. 

καὶ πάλιν ἐν πεδίῳ µόθος ἔβρεμε' μαρναμένω δὲ 

εἰναλίην μετὰ δῆριν ἐθωρήχθη «4ιονύσω. 

καὺ προτέρης Ἠρομίοιο λελασµένος ἔπλετο γίκης, 

65 ὁππότε, δενδρήεντι περίπλοκος αὐχένα δεσμῷ, 

ἱκεσίην πολύευκτον ἀνέσχεθε µάρτυρι Βάκχῳ": 

ἀλλὰ πάλιν πρόµος ἔσκε Φεημάχος" εἴχε δὲ βουλὴν 

διγθαδίην, ἢ Ῥάκχον ἑλεῖν, ἢ ὃμῶα τελέσσαι. 

τρὶς μὲν ἕὺν δόρυ πέµπε, καὶ Ίμβροτεν, Πέρα ῥβάλλων: 

70 ἀλλ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέδραμεν οἴνοπι Βάκχω, 

εἰς σκοπὺν ἀχρήΐστον ἐπήορον ἔγχος άλλων, 

«4ηριάδης ὑπέροπλος, ἑοῦ συνάεθλον ἀγῶνος 

γαμβρὸν ἕὼν καλέεσκε, καὶ οὐκέτι φαίνετο «Ἰ{οῤῥεύς 

ἀλλὰ µεταστρέψασα δολοπλόκον εἴδος, '4θήνη 

75 δαίµονι βοτρυόεντι παρίστατο" δερκοµένου δὲ 

δείµατι Φεσπεσίῳ Λλύτο γούνατα «4ηριαδῆος" 

ἔγνω δ᾽, ἀνδρομέης ἀπωτήλιον εἰκόνα μορφῆς 

Λοῤῥέος ἀντιτύποιο φέρειν µίµημα προώπου" 

γ. 56. νύσσας δᾖ. ϱτ. οπιεπὰ. Ἐα]]ς. 
γ. ὅδ. αλ᾽ ὑσκάζω εᾱ, Ῥτ. αΏ θοἆ. επιθηᾶ, 

γ. 61. τοδεύτερον εᾱ. ΡΥ. 
γ. 61. µαργαμµένων εἀϊιτ. 

γ. 65. περίπλοκον αὐχένα αἁ]ε. αῬί Ρρανιοϊρίαπα ἀεβιίδδεῖ 56- 

αυ. Έεπι ααοά αἴίηοι, γἱιάᾳ ΧΣΚΧΥΙ. δ65. 5ᾳα. 577. 8ᾳ. 

γ. Τι. ἐπγορον θά1τι, 
γ. 7δ. φέρων οἁϊτι, γἱο]αῖα οοΠδΙΤΙςΟΠΟΠΘ: θ5ὲ 8οςμ8, ο, ΙΠΠΠ. 
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/ οω οω / 9 

καὶ δόλον ἤπεροπ]α σοφῆς ἐνόησεν “4θήνης, 

τὴν μὲν ἰδὼν «4ιόνυσος ἐγήθεεν' ἓν κραδίη δὲ 

ψευδοµένην γίνωσκε συγναιχμάζουσαν "θήνην. 

Καὶ τότε βοτρυόεις κοτέων βακχεύέτο δαίµων 
5 ἃ ’ 2/ / / ὑψιτενῆς, περίµετρος, ἴσος Παρνησίδι πέτρῃ" 

4πριάδην ὃ᾽ ἐδίωκε ταχύδρομον" αὐτὰρ ὃ φεύγω», 

κοῦφος ἐπειγομέναις ἐτιταίνετο σύνγδρομος αὗραις' 
Ε] ον οω ο Φ ; ς/ 
ἀλλ’ ὅτε γῶρον ἵκανον, Ὁπ]ῃ πολεμητόκον ὕδωρ 

κύματι λυσσώωντι γέρων κελάρυζεν “Ὑδάσπης, 

ἤτοι ὃ μὲν ποταμοῖο παρ όνας ἄπλετος ἔστη, 
ς ῃ , 3/ / μ ὡς γενέτην συνάεῦλον ἔχων κελάδοντα µαχητήν, 

ὑγρὸν ἀκοντιστῆρα κορυσσοµένου «{ιονύσου” 

δαίµων ὃ᾽ ἀμπελόεις, ταμεσίχροα «ύρσον άλλων, 

ἀκρότατον χρόα μοῦνον ἐπέγραφε «{ηριαδῆος. 
ο. 1 Λ οἱ [ή Δ , πω αὐτὰρ Ὁ κισσήεντυ τυπεὶς φθισήνορι Φαλλῷ, 

, / 3 / ς πατρῷῳ προκάρηνος ἐπωλίσθησε ῥεέθρῳ, 
. ’ / ε/ ς/ μηκεδαγοῖς µελέεσσι γεφυρώσας ὅλον ὕδωρ 

αὐτόματος. Ἰθονίην δὲ Φεοὺ μετὰ φύλοπιν ᾿Ινδὼν 

σὺν 4ἱὖ παμμεδέοντι πάλιν φόστησαν Ολύμπῳ. 

Ῥάκχαι ὃδ᾽ ἀμφαλάλαζον, ἀδηρίτου «4ιονύσου 

δῆριν ἀνευάζουσαι" ἀολλίζοντο δὲ πολλοί, 

ἔγχεσιν οὐτάζοντες ὅλον χρόα «4ηριαδῇος. 
/ / 

Ὀρσιβόη ὃδ᾽ ᾧμωξε πολυθρήνων ἐπὶ πύργων, 

κείµενον ἀρτιδάϊκτον ὀδυρομένη παρωκοίτην" 

ν. 86, ἴκανεν ὅπη θᾱ. Ῥγ. ἄλλοτε χ. ἵκανεν ὅπη εἁ]τ. αἷτ. Ίε- 
οββδαχίις Ῥ]υτα]ί6 γοιβὶ, ο. ν. 88. εἰ 91. Ῥταθοείθιθ ἄλλοτε 
1π8]Θ διιαδεγαῖ ας, αἰαας ακριηκ1ῖ Ίου Ε]οάοιιανπαβ. 

Υ. ὃ7. Λυσοώοντι οτι. 

γ. δδ. ὅτι --- 1όνας θἁι. ϱτ. ἤ τι θᾱ, αἷι. οκ Ιη[θ]οί επιθιιά, 
Τα]. Οουτεκοεγαί Ίαιι Ἠ]ιοἆοιπβΙΗ18. 

γ. 04. πατρώὠφ. 
γ. 1οι. Ὀρσοβόη ὃδ᾽ ὤμοξε οἁἵμ, ἆθ ποπήπο νά. Υ. 12. 

Γοἳ. 11. ν 
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’ ον π. Θ / α , 
πενθαλέοις ὃ᾽ ὀνύχεσσι κατέγραφε κύκλα προσώπου, 

καὶ σκολι]ς ὤλοψεν ἄκηδέα βότρυν ἐθείρης, 
ἀ , 3 , ε ο / ’ 106 καὶ κόνιν αἰθαλόεσσαν ἑοῦ κατέχευε Μαρήτου" 

/ »-«ὸζ / 3 ῃ Δ κυανέους δ᾽ ἤρασσε βραχίονας ἀργυφέου δὲ 

στέρνον ὅλον γύμνωσε διχαζοµένοιο χιτῶνος. 

Χειροβίη δ᾽ ὀλόλυξε καταφΏιμένοιο τοκ]ος" 

Πρωτονόη ὃ᾽ ἀπέδιλος, ἑὰς ξύουσα παρειάς, 

110 κύκλα κονισαλέοιο καταισχύγουσα προσώπου, 

κλαῖεν ἐπ᾽ ἀμφοτέροισι καὶ ἄνέρι καὶ γενετῆρι, 
/ 3 ρω 

δυπλόον ἄλγος ἔχουσα καὶ ἴαχε πενθάδι φωνῇ" 
ει αἱ ὃν 3ν / 2/ ώ 9 / , 
ἛΊνερ, ἄπ᾿ αἰῶνος νέος ὤλεο" καὸδ δέ µε χήρην 

κάλλιπες ἐν µεγάροισιν, ἀπειρήτην τοκετοῖο 

115 νήπιον οὐ τέκον υἷα, παραίφασιν’ οὗ μετὰ γίκην 
, 1/ ΄ λ ΄ 3 Δ / 

νόστιμον ἄνδρα νόησα τὸ δεύτερον ἀλλὰ σιδήρῳ 
ο ςν ’ Δ 1/ ρω ς ) αὐτὸς ἑῷ δέδµητο, καὶ οὕνομα δῶκε ῥεέθρῳ, 

᾽ [ή 5 , ε/ 9 ϐ σ/ / 

καὺ «Φάνεν ἐν ξείνοισιν, Όπως ἐμὸν ἄνδρα παλέσσω 
3/ 3 Γ.. αν Ἔ ς μ 3 ΄ ἄσπορον αὐτοδάϊκτον ἄνόστιμον ὑγρὸν Ὀρόντην. 6 | 

130 μύρομαι ἀμφοτέρους, καὶ «4{ηριάδην καὶ Ὀρόντην, 

ἶσον ἀποφθιμένους διερὸν µόρον" ἀγδροφόνον γὰρ 

«4ηριάδην κρύφε κῦμα' ῥόος ὃ᾽ ἐκάλυψεν Ὀρόντην. 
ῃ 3 3 ή ”.. 3 ς Δ µητέρι ὃ᾽ οὐ γενόµην πανομοίνος Ὁρσιβόη γαρ 

γ. 104. ὤλεψεν θἁῑτι. ὤλεσσεν Ἠλοάοπιαηπδ. 

γ. 108. Ἱπερία Ῥτενίϊταν οἶτοα (0Πεϊτοβίθι. 

γ. 11Ο. κονισσαλέοιο θαϊῖε. 

Υ. 111. καὶ ἀνέρι καὶ παρακοίτη ει. οοπίτα τεί γεγταῖεπι, 
οἵ. Υ, 120. 84. 122. ὙἱάΙϊ (0µμάειδ, δε Ρροδϊῖαε γἱτῖο γετιῖτ. 

γ. 112. Τοΐσπι γθιδαι οκ ἨΗΟΠΙΘΤΟ διπιδίτ, ΤΠ, ὦ. 735. τῖ 

18πι Εα]κ. οἈδετναν!τ, 

γ. 117. ῥεέθρα ϱᾱ, Ῥτγ. οπιεπᾶαῖ. ἵπ αἷτ. ει. ἘππεμάαγΙῖ θΙ]αια 

ἨΠοάοιιαπηθ, 

γ. 135. Ὀρσοβόη οἁ1τι, νά. Υ. 12. 
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Φυγατέρων Πεισε καταφθαµένους ὑμεναίους" 

195 Πρωτονόης γάµον εἶδεν, ἐδέξατο γαμβρὸν Ὀρόντην 

120 

129 

πάο 

” , ΄ Χειροβίην δ᾽ ἔζευξεν ἄνικήτῳ παρακοίτη, 
ο. / Δ , ς ῃ 3 ῃ ὰ 
ὃν τροµέει καὺ Βάκχος ὃ τηλίκος" ἀμφιέπει μὲν 

/ . ς 

Χειροβίη ζώοντα φίλον πύσιν' οὐ δέ ἓ Φύρσος 
Ε] «, 3 ’ [ο 3 Ἡ  }) , [ 

οὗ ῥάος ἐπρήνιξεν' ἐγὼ ὃδ᾽ ἄρα διπλόα πάσχω, 

ἀνέρος οἰχομένοιο, καὶ ὀλλυμένου γενετῆρος. 

λῆγε, µάτην σέο παῖδα παρηγορέουσα, τιθήνη, 
΄ σ) ας 4 1/ λ 3 οω , 

δός µου ἔχειν ἐμὸν ἄνδρα, καὶ οὗ γενετῆρα γοήσω" 
» , » 4 η δεῖξον ἐμοί τινα παῖδα, παρήγορον ἀνδρὸς ἀνίης. 

τίς µε λαβὼν κοµίσειεν ἐς εὐρυρέεῦρον “Ὑδάσπην, 

ὄφρα πύσω φίλον οἴδμα µελισταγέος ποταμοῖο; 

τίς µε λαβὼν κοµίσειεν ἐς ἱερὰ τέµπεα «4άφνης, 

ὄφρα περιπτύξαιµι καὶ ἓν προχοῇσιν Ὀρόντην:; 
3 ς [ή πι λν Ἰῶξ ./ λ Ε] / εἴην ἱμερόεις καὺ ἐγὼ ῥόος" αἴθε καὺ αὐτή, 
, 3 ” [ά ο ) , 

δάκρυσιν ὀμβρηθεῖσα, φανήσοµαι αὐτοθδι πηγή, 

χι Θανων εὔυδρος ἐμὸς πὀσις οἴδμα κυλίνδει, 

εὐνέτις ὑδατόεσσα" καὶ ἔσσομαι οἷα Ἰομαιθώ, 

ἢ πάρος ἱμερόεντος ἐρασσαμένη ποταμοῖο, 

τέρπεταυ ἀγκὰς ἔχουσα καὺ εἰςέτυ Ἰύὐδνον ἀκοίτην, 
/ ώς ς 3 δαέρος ἡμετέρου παρὰ «Ἠοῤῥέος οἷον ἐκείνῳ 

ν. 124. Φυρατέρων οᾱ, Ῥτ. οπιομὰ. Ἐαλκ. οκ καταφύιμένους 

υίταφαθ θά1τ. πια]θ, αϊ Υ. 84. πιοηδίταϊ. 

γ. 140. Πρωτονόη θά]. οομῖγα 86ΠΘΙΙΠΙ. 
γ. 124. Ἠωπο γειδιι απἰθοθ(τ ν θἀ1ττ. 18, αιῖ αριᾶ πηθ οδί 

τ. 120. 9οᾷ τέµπεα «άφνης Ῥετιπενί αἆ Οτοπίσια, αἆ αιεπι 
χτες θοᾳμεμίία ερεοῖαπι, μάς ἀπίε]Ηρίεασς, γδιδυπι {]απι τεοῖθ 

ἴγαπδροδίίαπι 6556. 

γ. 14ο. ἦχι -- πόσιν οἶδμα οᾱ. ϱΡτ. 6ιιεμά, Τα]. Ἠλ]οάοπιαι- 

π9 αἀδογ[ρίε: Εξ. διερόν. 
ν. 143. ἐρασαμένη εᾱ. Ῥχ. οπιοπά. Εα]κ. {αρι]απι γίάε ΤΠ. 

145. 8ᾳᾳ. 

ν. 144, 84. οἶαν ἐκείνοις -- ἀκούσω εᾱ. Ῥγ. ὉΠΗΙΙ οἷον, αϊ 1 

ο 
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145 ἄνδράσι πὰρ Χιλίκεσσι μεμηλότα μῦθον ἀκούω" 
ς ΄ 

οὗ μὲν ἐγὼ ποθέουσα παρέρχοµαι ἠδὺν ᾿Ὀρόντην, 
/ 

οἷα φυγὰς Περίβοια" καὶ οὗ ποτδ καμπύλον ὕδωρ 
3ἱ 3 αζ. λάξ ς Δ 3 , ἂψ ἀνασειράζουσα, φυλάξοµαι ὑγρὸν ἀκοίτην. - 

3 ’ 3 / - Ν , ή εἰ δέ µοι οὗ πέπρωτο Φαγεῖν παρὰ γείτοχι 4άφγη, 

15Ο κύμασι πατροπάτωρ µε κατακρύψειεν Ὑδάσπης, 

μὴ Φρύγα κῶμον ἴδω, μὴ κύμβαλα χερσὶ τινάξω, 

μὴ τελετὴρ τελέσω φιλοπαίγµονα, μηδὲ φοήσω 

ΠΙαιονίην, µὴ Τμῶλον ἴδω, μὴ δῶμα «4ναίου, 

ἢ «Σατύρου κερόεντος ἓν ἀγκοίνγσιν ἰαύσω, 

3 ο Ἡ κε κε 3ε 

195 ἢ ζυγὰ δουλοσύνης βαρυαχθέα, µή τις ἐνίψη" 
πούρη «4ηριάδαο, δοριδρασέος βασιλΤος, 

ληϊδίη μετὰ δᾷριν ὑποδρήσσει Δ4ιονύσῳ. 

Ὅως φαµένης, ἐλεεινὰ συνεστενάχοντο γυναῖκες, 

ὧν πάϊς, ὧν τέθνηκεν ἀδελφεὸς, ὧν γενετῆρες, 
3λ ή ’ 160  πόσις ἀρτιγέγειος ἄωριος" ἔκ δὲ καρήνου 

1069 

’ ιά κ. ή «Χειροβίη τίλλουσα κόµην ἤμυξε παρειάς 
’ 4 ή ρω διχθαδίαις δ᾽ ὀδύνησιν ἱμάσσετο, καὶ γενετῆρα 

3 ιά 3 , ει / 32 / οὗ τὸσον ἐστενάχιζεν, ὅσον νεµέσιζιν ἀκοίτη " 
4 (ω 

ἔκλυε γὰρ Ηοῤῥηος ἐρωμανέουσαν ἂνάγκην 
ή -” 

καὶ δόλον ἠπεροπῖα σαόφρονα Χαλκομεδείης. 

καΐ τινα μῦῦον ἔειπεν, ἐὸν ῥήξασα χιτῶνα" 

ατεμείγρο αἀποίαίαπι ἱπγεπῖτ Έα]. οπιομάαίαπα εεῖ ἵπ οὐίτ. αἳι. 

Οτάο γετβοτυπι 8: οἷον μῦθον ἀπούω παρὰ Ἰοῤῥέος, µεµη-- 
λότα ἐκείνῳ παρ᾽ ἀνδράσι Κιλίκεσσιν. 

γ. 194. Θἱ Ἠϊο νεγις τεοῖε Ἠπηο Ίοεππα οεεαραῖ, εἰαϊπθηάα ϱ5ξ 

Ίαεμμα, αμῖα γετβαπα {αύσω αἷο μπι βεααεπΗΏ. πον εοἩ. Ὑει- 

ΣΞ1Πι 194. Ῥοβί Υ. 101. οἸ]οεατθ, ΠΟΠ Πιᾶβηορετθ Ῥ]ασαῖῖ. 

Υ. 198. φαµένῃ ἐλεεινά θᾱ. αἲτ. πθθςῖο, απάθ. φαµένοις ἐλ. εἰ. 
Ῥυ. Ῥτορίαφ αἆ γετϊταϊθια, Ἠλοάοπιαμπαθ φαµέναις. 

γ. 105. φεµέσιζεν ἀκοίτην θάϊτ. Ῥοιιίφθει {ογίας»θ ππθῃιι8 νε-- 

µεσίζετ᾽ κ. γε] νεµέσησεν. 
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᾿Φειδόμενος µελίης, γενέτην ἐμὸν ἔκτανε- ἸΜοῤῥεύς 

οὗ δὲ πέλε φθιμένου τιµήορος" ἐχθομένην δὲ 

Χαλκομέδην ποθέων, οὖκ ἤλασθ Ὅἤλυν ἘΕνγυώ" 

ἀλλ ἔτι ἨἩασσαρίδεσσι χαρίζεται. εἴπατε, ᾖοΐϊραι' 

τίς φθ όνος Ίνδῴην πόλιν ἔπραθε; τίς φθόνος ἄφνω 

ἔχραεν ἀμφοτέρησι ὣυγατράσι «4{ηριαδῇῆος ; 

θνήσκων μὲν κατὰ δῇριν, ἑὴν παράκοιτιν Ὀρόντης 

ΤΙρωτονόην ἀκόμιστον ἐθήκατο πενθάδα χήρην᾿ 

Χειροβίην ὃ᾽ ἄπέειπον ἔτι ζωουσαν ἄκοίτηοο 

γνωτῆς δ᾽ ἡμετέρης ὀλοώτερα πήµατα πάσχω᾽ 

ΠΠρωτονόη πόσιν ἔσχεν, ἄοσσητῆρα τιθήνης, 

Χειροβίη πὀσιν ἔσχεν, ἓῆς δηλήµονα πάτρης, 

αἰχιητὴν ἀνόνητον, ὀπάονα Ἀυπρογεγείης 

ἄλκιμον, ἀλλοπρόσαλλον, ὁμοφρονέοντα «4υαίῳ" 

εἰς ἐμὲ θωρήχθη καὶ ἐμὸς γάμος" ἡμετέρου γὰρ 

Ἰοῤῥέος ἱμείροντος, ἐσυλήθη πόλις ᾿Ινδῶν 

πατρὸς ἐνοσφίσθην χάριν ἀνέρος" ἥπερ ἀγήνωρ 

καὶ θυγάτηρ βασιλῆος, ἐγώ ποτξ δεσπότις Ινδῶν, 

ἔσσομαι ἀμφιπόλων καὺ ἐγὼ µία” καὶ τάχα δειλὴ 

δμωῖδα «Χαλκομέδειαν ἐμὴν δέσποιναν ἐνίψω. 

σήμερον Ἰνδὸν ἔδεθλον ἔχεις, ἀπατήλις ΠΜορρεῦ : 

αὕριον αὐτοκέλευστος ἐλεύσεαι εἰς χθόνα .4{υδῶν, 

Ἀαλκομέδης διὰ κάλλος ὑποδρήσσων «4ιονύσῳ. 

ἀμφαδὰ Χαλκομέδης ἔχε δέµνια, νυμφίθ οῤῥεῦ " 

οὐκέτι γαρ τροµέεις βλοσυρὸν στύµα «4{ηριαδῆος. 

ν. 171. Ἰνδώην πτόλιν -- ἄμφω ἁ[ιῖ. 

ν. 18ο. Θἱ ἄλκιμον τεῖοτς αἱ ὀπάονα Ἰυπρ. γοταπι νάουί ροϊεσί; 
ΠΩ (απιθη αἰόλον, ἀλλοπρ. νθὶ ποικίλον, {αοϊοτε πεχα. 

γ. 183. Ἰοῤῥέος ἐμείροντος διμῖ βοηἰἰνί αμβο]αά. οκ πτό- 
λις γυ]ρο. 



543 

195 

ΝΟΝΝΟΥ 

χάζεο, κικλήσκει σ δράκων πάλιν, ὃς σε δίωκεν, 

φρουρὸν ἀσυλήτοιο γάµου συριγμὸν ἰάλλων. 

Τοῖα μὲν ἀχνυμένη βαρυδάκρυος ἔννεπε νύμφη" 

Πρωτονόη ὃ᾽ ὀλόλυξε τὸ δεύτερον. ἀμφοτέραις δὲ 

χεῖρας ἐπικλίνασα κατηφέας, ἴαχε µήτηρ" 

Πατρίδος ἡμετέρης πέσον ἐλπίδες' οὐκέτι λεύσσω 

ἄνέρα «4ηριαδῆα καὶ οὐκέτι γαμβρὸν Ὀρόντην. 

«4ηριάδης τέθνηκεν' ἐσυλήθη πόλις ᾿ΙΓνδῶν, 
Ἀ ας Δ 1) ω 5 οω 9 , 9 ἃ 3 ν 300 ἄφθραγες Ίριπε τεῖχος ἐμῆς γΦονός. αιὺνε καὶ αυτη 

206 

Ῥάκχος ἑλὼν ὀλέσῃ µε σὺν ὀλλυμένῳ παρακοίτη, 

καί µε λαβὼν ῥίψειεν ἐς ὠκυρέεθρον “Υδάσπην, 

γαΐαν ἄναινομένην' ἐχέτω δέ µε πενθερὸν ὕδωρ᾽ 

4πηριάδην ὃδ᾽ ἐρίδω καὶ ἓν ὕδασι' μὴ δὲ νοήσω 

Πρωτονόην ἄέκουσαν ἐφεσπομένην «4{ιονύσῳ" 

µή ποτε «Χειροῤίης ἕτερον γόον οἰκτρὸν ἀκούσω, 

ἑλκομένης ἐς ἔθωτα δορικτήτων ὑμεναίωνο 

μὴ πὀσιν ἄλλον ἴδοιμι μετ ἂνέρα «4{ηριαδζα". 
- ... ή Δ εἶην ἸΝηϊάδεσσιν ὁμέστιος, ὅττι καὶ αὐτὴν 

310 «4ευκοθέην ζώουσαν ἐδέξατο Κυανοχαίτης, 

καὺ µία Νηρείδων κικλήσκεται' ἀντὺ δὲ λευκῆς 
3/ ’ 

ἄλλη κυανόπεζα φανήσοµαι ὑδριὰς ᾿7νώ. 

Τοΐα μὲν ἑλκεχίτωνες ἐπωδύροντο γυναῖκες, 
, 

ἱστάμεναι στοιχηδὀν ἐρισμαράγων ἐπὶ πύργων. 

γ. 192. διώκει εά1ι. αρίταχ ἆθ το ργαθιοσίτα. 
γ. 195, Πρωτονόη ὃ᾽ ὀλ. τὸ δεύτερον, ἨὈτενίῖας Ιπεχερεεῖαῖα 

1ρ8ί Ἄοππο πραεμᾶα γἰάείας, οξ. Υ. 1ο8. Ύσισα Ρταεοεά. νύμφη 

Ομείχοβίθ εδ, οΓ. Υ. 161. 1βίίαχ Ῥοδί ἴ]]αια Ῥτοίοποῦ ᾳαοφαθ 

Ῥτενίίες οοππεµιοχαµάα εταῖ, ταϊ πιοχ ἀμφοτέραις ἀθ πίταφαθ 

Β]ία χθοἰε ἀῑοῖ ροςεοῖ. 

γ. 100. πτόλις οά!τι. 
ν. 3οὔ. πενθερὸς δ. οᾷ {ει ἱπθρίε, Ἐππομάανεταί εἰίαπι Ἠ]ο- 

ζοιπαπηας. 
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ΛΒάκχοι δ) ἐκροτάλιζον, ἄποῤῥίψαντες ἔνυώ, 
- μ., , ς / ε] λ ω 

τοῖον ἔπος βοόωντες ὁμογλώσσων ἄπο λαιμῶν" 

ἠράμεθα μέγα κῦδος' ἐπέφνομεν ὄρχαμον ᾿Ινδῶν. 
Γι , ιά ». / / , ο 

καὶ γελόων «{ιόνυσος ἐπάλλετο χαρµατι γίκης 

ἀμπνεύσας δὲ πόνοιο καὶ αἱματόεντος ἀγῶνος, 

πρῶτα μὲν ἐκτερέίξεν ἀτυμβεύτων στίχα νεκρῶν, 
« κ. / δωµήσας ἕνα τύμβον ἀπείριτον εὐρέν κόλπῳ, 

ἄκριτον ἀμφὶ πυρὴν ἑκατόμπεδον ἂμφὺ δὲ νεκροῖς 
/ 

Πήυγδονὶς αἰολόμολπος ἐπέκτυπεν αἴλινα συριγξ, 
οω 3, α καὺ Φρύγες αὐλητῆρες ἄνέπλεκον ἄρσενα μολπὴν 

’ 

πενθαλέοις στοµάτεσσιν' ἐπωρχήσαντο δὲ ἨῬάμχαι, 

ἀβρὰ µελιζομένοιο 1 ̓ ανύκτορος εὐάδι φωνῇ ᾿ 

καὶ Κλεόχου Ῥερέκυντες ὑπὸ στόμα δίζυγες αὐλοὺ 
ἡ 3 ’ , / ο) / 1/ 

φρικτον ἐμυκησαντο «4ΐῤυν γ9ον, ον παρος άμφω 
ώ ρω / οφ Σθευώ τ Εὐρυάλη τ8 μιῇ πολυδειρᾶδι φωνῇ 

(ῤ 

ἀρτιτόμῳ ῥοιζήδὸν ἐπεκλαύσαντο «Πεδούση, 

φθεγγοµένων κεφαλῆσι διηκοσέμσν δρακόντων, 
Ξ Π ιά 

ὧν ἀποδυρομένων σκολιὸν σύριγμα κοµάω», 
ρω ιά Φρῇῆνον πουλυκάρηνον ἐφημίξαντο Μεδουσης. 

{ -- ά ΠΙαυσάμενος δὲ πόνοιο, καὶ ὕδατι γυῖα κανηραο» 

ὥπασε Λυσομένοισυ Θεουδέα κοίρανον ᾿Σνδοῖς, 

κιρνάµενος µέθυ Λαρόν' ἐπὺ ξυνῷ δὲ κυπέλλῳ 

γ. 217. ἠράμεθα μέγα κ. Ῥτοδιοιοπθιι Ὠαιο ἐπ τογρὶ Ἡο- 

πιθτὶοίφ . χ΄. 505. αἰ]ά] οοπίτα Νοπαὶ 1πΟΥΘΙΠ Ῥχοβαϊθ, 9986Γ- 

γαγῖῖ Ἠειπι. αἆ ΟτρΗ. Ρ. 718. 

Υ. 338. Ἐοτῖαςθρ χθοβίι8 ἐμιμήσαντον Ἱιῖ γ. 246. 
ν. 33209, ΣΘθεννώ τ᾽ Εὺρ. επ, οπιοπάανγ{ῖ ἴάμιθιι Έα]. 

Ἰγ. 302. ὧν ἄπο µυρομένων εἀΙτι. 5ἴπθ 8θηδα5 αΏθατάϊβοίπιθ Υ6- 

υἱ Τα, 

γ. 204, καθ ήρας οά, «Οαοΐθγιιι Βασομί ποιπθι δαρρ]θιάυιη, 

αιιοά Ῥταθοθδείϊ ν. 218. ράπ]ο Ἰοηδίοχς {πίογνα]]ο, ι 

Υ. 266. Αρινάμενος μωλαῖον θᾱ. Ρε. κιρνάμενύε Μωλαῖον εἰ, 
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; ο { 

Ῥάκχοις δαινυµένοισι μι]ς ψαντο τραπέζης, 

ξανθὸν ὕδωρ πίνοντες ἀπ᾿ οἰνοπόρου ποταμοῖο. 
ἃ Δ 3/ ) κ ῶ / δὲ λλί 

συ χθους ασπετος εσπχεν ἐπεσπιρτ/Ίσ8α ἕ πολ 

240 Βασσαρὶς, οἴστρήεντι πέδον κρούὔουσα πεδίλῳ : 
ο Ψ. [ή ο, καὶ Σάτυρος, βαρύδουπον ἐπιῤῥήσσων χθόνα ταρσῷ, 

} σω ρω ΄ ου λοξὰ κυβιστητῆρι ποδῶν βακχεύετο παλμῶῷ, 

πῇῆχυν ἐπικλίνων µανιώδεος αὐχέχι Ῥάκχης " 

καὶ πρυλέες Ἠρομίοιο συνωρχήσαντο βοείαις, 

245 καὶ τροχαλῆς τελέοντες ἐνόπλια κύκλα χορείης, 

350 

5ο 

36ο 

ς Δ Ε] ’ / - ’ 

ῥυῦμον ἐμιμήσαντο φερεσσακέων Κορυῤάντων: 
1 ι) καὺ στρατὸς ἱππήων κορυθαιόλον εἰς χομὸν ἔστη, 

’ -- ” / ’ 
γίκην πανγδαµάτειραν ἀγευάζων «4ιονυσου. 

οὐδέ τις ἄψοφος ᾖεν" ὁμογλώσσῳ ὃ᾽ ἀλαλητῷ 

εἰς πόλον ἑπτάζωνον ἀγέδραμεν εὔϊος ἠχώ. 
! ον . οω 4λλ” ὅτε λυσιπόνοιο παρήλυθε κῶμος ἑορτῇς, 

γύκης ληίδα πᾶσαν ἑλὼν μετὰ φύλοπιν ᾿Ινδῶν, 
’ μή εω ἀρχαίης «4ιόνυσος ἑῆς ἐμνήσατο πάτρης, 

ά [ή .. ο λύσας. ἑπταέτηρα θΘεμείλια δηϊοτῆτος. 

καὺ δηίων ὅλον ὄλβον ἐληίζοντο µαχηταί, 
τ Έλ αν 1 ”, «Ν Δ ω ς / ὧν ὁ μὲν ᾿Γγδὸν ἴασπιν, ὃ δὲ γραπτῆς ὑακίνθου 

ει - η] { ν Φοιῤάδος εἶχε μέταλλα, καὶ ἔγχλοα νῶτα µαράγδου 
.2/ ο. ιά ς ἀ .” ι. / 

ἄλλος ἐὐκρήπιδος ὑπὸ σκοπιῇσιν ']μαίου 
2/; 3”, ”/ ’ 3 [ή 

ὀρῦιον ἴχνος ἔπειγε δορικτήτων ἐλεφάντων" 

ὃς δὲ παρ ᾿Ημωδοῖο ῥαθυσπήλυγγυ κολώνῃ 

αἩ, ουσ Ῥραγιοίρ. α Έα]. οπποµάαίαια θ5δεῖ, ἸΝοδίυπαι Ομμασί 

ΔοΊΠΘΠ {1γθηυ11, 

ν. 240. κρύουσα θᾱ. ϱχ. οιπθηά. Ἐας. 
γ. 248. καλέοντες ἐνόπλια κι 641, 5ἱπο δοµ8α: απο ἀειῖ, 

{αοἩπναπα νΙάεραιϊαν. 

ν. 301. κώχος ἑορτῇς οὐ]. πια]. Ὑενυτα γ]άι Εα]ς, 
ν. 206, γράπτηε οᾱ. ϱ. οιιεπᾶ, Ἐαι. 

ν. 305. Ἱμαίουν 1. θ. Ἰμάου. 
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ᾖλασεν ᾿]νδφων μετανάστεον ἅρμα Λεόντων 
/ «/ ὰ 3 ΟΦ, ς/ , 

κυδιόων' ἕτερος δὲ κατ αὐχένος ἄμμα πεδήσας, 

Λυγδονίης ἔσπευδεν ἓς ᾖόνα πόρδαλιν ἕλκειν. 
ῃ , , ο. ῃ η .. 

καὺ Ὑάτυρος πεφὀρητο φιλακρήτῳ δὲ πετήλῳ 

στικτὸν ἔχων προκέλευθον ἐκώμασθ τίγριν ἱμάσσων" 

ἄλλος ἄγων νόστησεν ἑᾗῇ Κυβεληϊδι νύμφη 
’ σ/ ς ’ 5 / 

φυταλίην εὔοδμον ἁλιτρεφέων ἁλιήων, 

καὶ λίθον ἄστράπτουσαν, Ερυθραίης γέρας ἄλμης" 

πολλὴ ὃδ᾽ ἐκ Φαλάμοιο σὺν ἀρτιγάμῳ παρακοίτη 

ληϊδίη πλοκάμων µελανόχροος ἕλκετο νύμφη, 

δέσµιον αὐχένα δοῦλον ὑποξεύξασα λεπάδιῳ. 

χειρὺ δὲ κουφίζουσα ῥυηφενέος χύσιν ὄλβου, 

εἰς σκοπιὰς Ί μωλοιο Φεόσσυτος Πϊῦε Βάκχη, 
-ω 3 / { , : 

κῶμον ἀνευάζουσα παλιννόστῳ «4ιονύσῳ. 
η ϱω / 3-8’ .. , Καὶ στρατιῇ «4ιόνυσος ἐδάσσατο ληΐίδα χάρµης 

λαὸν ὅλον συνάεθλον ὑπότροπον οἴκαδε πέµπων, 

Ἴνδφην μετὰ δῆριν' ἐπεσσεύοντο δὲ λαοί, 
/ / ς ὕε, ρω ’ µάρµαρα κουφίζοντες ἑωῖα δῶρα Φαλάσσης, , 

2/ [ή 3 3 { , Δ / ὄρνεά τ᾽ αἰολόμορφα παλιννόστῳ δὲ πορείῃ 
ου 3 / 3 [ή , 

κῶμον ἄνευάζοντες ἄγικητῳ «4ιονύσῳ, 
/ 3 4 4 ιά 

πάντες ἐβακχεύοντο, πολυκμήτοιο Λυπόντες 

μνῆστιν ὕλου πολέµοιο, ΛΒορειάδι σύνδρομον αὐρῃ 

ν. 261. Ἰνδώων ο]. ς 

γ. 2607. Ἐοχί. ἁλιτρεφέων δονακήωνι 

ν. 208. τἐρας ἄλμης α(ττ. 

γ. 271. 9ἱ νοιθιθ Ίου οτάίπο Ἱθρεβαῖας, πεαιο αἆ Ῥαοεμαια 

Ῥοδας Ρογήποβαξ, --- Ιχαπθροδίίο ἴ8πιει 10 Ρ]ασθῖ, --- ρᾶγιοι- 

Ῥίέυπι ραβείγιη Ῥοδία]αραίας ὑποζευχθεῖσα λεπάδνῳ. 

ν. 375. Λήϊ χάρµης οὐ. ϱν. 9γ1]αματα Γαριάναια τοδιαῖῖ ας, 

ν. 277. Ἰνδώην γα]ρο. ἸΜοκ {οχίπᾶδε ἀπεσοεύοντο ἨΘΙ{11δ. 

γ. 283, πτολέμοιο θᾶ1τι. 
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σχιδναμένην καὶ ἕκαστος ἔχων ἀναθήματα τίκης, 

ὄψιμον εἰς δόµον ἦλθε παλίνδρομος. ἀντὶ δὲ πάτρης 

92855 ᾿Μστέριος τότε μοῦνος ἀγιπτοπόδων σχεδὸν ἄρκτων 

Φάσιδος ἀμφὺ ῥέεὃρον ἀθαλπέὶ νάσσατο γαίη 

Πήασσαγέτην παρὰ κόλπον, ἑοῦ γενέταο τοκγος 

φγαίων ἀστερόεντος ὑπὸ σφυρά δύςνιφα Ταύρου, 

φεύγων Ἀνώσσιον ἄστυ καὶ ἀρσενόπαιδα γενέθλην, 

390 Πασιφάην στυγέων καὶ ἐὸν Μίνωα τοκ]α" 

καὺ Σκυθίην προβέβουλεν ἑῆς χθονός' αὐτὰρ ὃ μοῦνος --- 

ιό ιο . κ ιν ιο 

Ῥάκχος ἐοῖς Σατύροισι καὶ ᾿Ινδοφόνοις ἅμα Ῥάμχαις 

ἸΚαυκασίην μετὰ ὃδῇριν ᾽ἁμαζονίου ποταμοῖο 

"4ὐῥαβίης ἐπίβαινε τὸ δεύτερον, ἦχυ Φαμίζων 

395 λαὸὺν ἀβακχεύτων ᾿4ράῤων ἐδίδαξεν ἀείρειν 

µυστιπόλους νάρθηκας: ἀεξιφύτοιο δὲ λόχμης 

Ἰύσια βοτρυόξεντι κατέστεφεν οὔρεα καρπῷ. 

"4ῤῥαβίης δὲ τένοντα, βαθύσκιον ἄλσος ἐάσας, 

ἀτραπὺν “4σσυρίην διεµέτρεε, πεζὸς ὁδίτης, 

5οο καὶ Τυρίων µενέαινεν ἰδεῖν γῶόνα, πατρίδα Κάδμου" 

ν. 295. Ὑο]εβαι, Ῥιῖο, σκιδνάµενοει; ἵτα οθτῖο ιαδἰαίαπι ϱδῖ. 

γ. 254. παλίνδροµον εάϊα. πια]ο. 
γ. 280. Ἰνώσιον εά{. 
τ. 201. αὐτὰρ ὃ μοῦνος που Ροϊιῖ ἆθ Βαοσ]μο ἀῑαί, ἆαθια 6α- 

τντὶ εἰ Βαεεμᾶε οοπηἰαπίασ, δεά δεαπεβαπίας δἵπε ἁαρίο αἆλμαςο 

πΟΠΠμ]]α 4θ Αδίετίο, ααὶ δο]α5, οἳ, ν. 280. αἰαπι γίαπι 1πργθθ- 

8υ8 ο5ἳ. 
γ. 200. Βε]]απι οππι Απιαζοηίριις 5αρτα ἆαοσιο ερ, ΧΧΥΙ. 

95ο. δᾳᾳ. αοοιχαῖι8 ἀρεογτῖρετο οῬΗτας οδι, υά γἰάείας, ηὶθί 

πια, ἀρδογῖρίίοπθπα Ῥεγίςθθ. 

γ. 204. τοδεύτερον" ὧχι οᾱ. ΡΥ. 
ν. 207« Πῆύσια οὐ, πια]ε. Ἠ]οχ οὔρεα ταρσῷ θἆ, Ῥτ. Φυρσῷ 

εἆ αι. {αβοπίο Ἐα]ξ. 

π. 3208. ἑάσσας ϱἁ1ιι. 
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κεῖθι γὰρ ἴχνος ἔκαμψδ, καὶ ἄσπετα πέπλα δοκεύω», 
Φάμβεεν «4σσυρίης ἑτερόχροα δαίδαλα τέχνης, 

ἄργυφον εἰεορόων Βαβυλωνίδος ἔργον ᾿4ράχνης" 

καὶ Τυρίη σκοπίαξε δεδευµένα φάρεα κόχλῳ, 

505 πορφυρέους σπινθῆρας ἀκοντίζοντω «Ῥαλάσσης, 
ιά / ς μυ ο, 3 3 λ ω ος ἆχι κύων ἁλιεργὸς ἐπ᾽ αἰγιαλοῖσιν ἐρέπτων 

ἐνδόμυχον χαροπῇσι γενειάσι Θέοκελον ἴχ9ύν, 

Χιονέας πόρφυρε παρηΐδας αἵματυ κόχλου, 
/ ’ ο ου / χείλεα φοινίξας διερῷ πυρὶ, τῷ ποτὲ μούνῳ 

210 φαιδρὸν ἅλιχλαίνων ἐρυθαίνετο φᾶρος ἀνάκτων. 
Α 

λαὺ πόλιν ἄθρήσας ἐπεγήθεεν, ἣν ̓ Ενοσίχθων 

οὗ διερῷ µίτρωσεν ὅλῳ ζωστῖῆρυ Δαλάσσης, 

ἀλλὰ τύπον Λάχε τοῖον Ὀλύμπιον, οἷον ὑφαίνει 

ἄγχιτελὴς Λείπουσα μι] γλωχῦνι σελήνη. 

ὅιὃ καί οὗ ὀπιπεύοντι µέσην χθόνα, σύζυγον ἅλμη 

διπλόον ἔλλαχε θάμβος"' ἐπεὺ Τύρος εἲν ἁλὶ κεῖται, 

γ. 594, Τυρίης σκοπίαζε οἁ1τῖ. θἶπο δ6µ8µ. Ὠΐοῖι Ν. ᾖᾗ κόχλος, 
ΥΙ. ο74. πά Ῥαμ]. 861. ἔκφρ. Π. 555. 

ν. 596, ἦχι εᾱ. Ρ5. 

γ. 508. Ῥτο αἵματι κόχλου Ῥο]μίαπαια Ἠαβετο ἔνδοθι κόχλου, 
ααοῖοχ εί Εα]ῑκς. 

γ. 509. πυρὶ, ᾧ ποτε αᾱ. ϱν, τῷ Ῥο]ίαπο ἀεραι Εα]ῑκ. οἱ οὐ{τ. 
αι. δεὰ, πεί {411οχ, Ῥταθίοτεα Ἰοβοπάμπι µούνων --- ἀνάκτων. 

γ. ὄ11. πτόλιν νι]βο. 

γ. 110. λάχε, βοἳ]. πόλις. Απ πλάσε 2 

ν. ὅιά, Οιῖᾶ δἳμί γο]αοχίϊί ροδια, {αο1θ ἠπιθ]Ησίίαν; δ9εᾶ πιίγο 

εχργεδεῖε, 84 Ιἴα βογἱρείῖ. Ἐοτί, ἀρχιτελῆς, Λ. νέῃ. 

γ. 615. ούζυγον ἅλμην θἁ1ι. αρθτίο οομίχα 86ΠΣΙΙΠ. Ῥγασίθγθα 
αιῖ Ῥχο ἆαΠ. καέ οἱ ὀπιπεύοντι φοτἱρθιπάωπι κα µιν ὀπιπεύοντα, 

αιῖ ἔλλαχε ν. δος. παπϊαπάυτα ἵπ ἤλυθε, γε] ἔπλετο, 
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εἲς χθόνα μοιρηθεῖσα" συναπτοµένη δὲ Φαλάσση, 

τριχθαδίαις λαγόνεσσι µίαν Ἑυνώσατο µίτρην. 

νηχοµένη δ᾽ ἀτίναμτος ὁμοίῖος ἔπλετο κούρῃ" 

330 καὶ κεφαλὴν καὶ στέρνα καὶ αὐχένα δῶκε «δαλάσση, 

χεῖρας ἐφωπλώσασα µέση διδυµάονι πόντῳ, 

γείτονι Λευκαίνουσα Φαλασσαίῳ δέµας .ἀφρῷ, 

καὶ πόδας ἀμφοτέρους ἐπερείσατο µητέρι γαΐῃ. 

καὺ πόλιν ᾿Εννοσίγαιος ἔχων ἀστεμφέὶ δεσμῷ, ᾿ 

525 νυμφίος ὑδατόεις περινήχεται, οἷα συνάπτων 

πηἠχεν παφλάζοντι περίπλοκον αὐχένα νύμφης. 

Λ ή ς 3 , 3 / ο” ν , 
Καὶ Τύρον εἰρέτι Ῥάκγος ἐθάμρβεε, τῇ ἔνι μούνη 

’ 3 , Εφ ΄ ή 

βουκόλος ἄγχικέλευθος ὁμίλεε γείτονι ναύτῃ, 

συρίζων παρὰ Φθῖνα, καὶ αἰπόλος ἰχθυβολῆῖ 
.- / ν ο-Κ ... , 3 ω 35ο δίκτυον αὖ ἐρύοντι" καὶ ἀντιτύποισιν ἐρετμοῖς - 

’ ες / 5 ΄ . ολ μίαδ σχιζοµένων ὑδάτων , ἐχαράσσετο βῶλος ἀρότρῳ" 
’ .. 

εἰναλίης ὃ᾽ θάριζον ὁμήλυδες ἐγγύθι λόγχμης 
’ ς ή Δ 1! 3 ας ή 

ποιµέσιν ὑλοτόμοισι" καὶ ἔβρεμεν εν ἑνὶ χώρῳ 

φλοῖσβος ἁλὺς, μύκημα βοῶν, ψιθύρισμα πετήλων, 
- / ” ε/ - 

355 πεῖσμα, φυτὸν, πλὀος, ἄλσος, ὕδωρ, νέες, ὀλκάς, ἐχέτλη, 

τ, 217. συναπτοµένη ο. α]ῖ, Ῥες ΘΙΤΟΓΕΠΙ. 

γ. ὅρ4, πτόλιν εκ τι. 

ν. 221. 505. Νεαιθ ποπιἰπανας ἱπδίας Ἠά5 υογρίς πο, 19- 

ααθ οἰμδπιοάϊ ορροδίο, «πα]οπι οροτῖαῖ 6956, οϱἳ Παβιίππαδ γ. 

528. 84. Αιαὶ Ἱδίίατ γετσας Ιπείαςε, παπίαταπι Ῥϊδεαίοσατα γε] 

εἸαδδίατίοταπι ἀθδετῖριίοπεπι οομ πας, Ῥεγήῖ, ααἲ. απο πιαβτη, 

οἰυδπιοάί ΠΟΠΙΘΙ 11 πο αἴεχογο Ἠοταπι Ὑθγδαμτα ποδιά 

οι, Φεᾷ απιρίσο, αἰγαπα Ῥγαθίεταπι: αιγιαλεῖς ὃ᾽ ὁάριζον ὁμήλυ-- 
δες --- ποιµέσιν ὑλονόμοισιν, 8: εἰναλίηε ὃ᾽ ὁάριζον ὁμ. ἐγχύθε 
}. πορθµέες ὑλοτόμοισι. Οθτίο ῬαθίογαπΏ απεμίο Ρροδῖ Υγ. ὄ2δ. 

630. ο αιπρΙα5 ἀεείάεταχείας. Ἐται ἴαπει υίς δυμ11119 ἐπβει!, 

αυῖ ποιμένες Ιερεπάωπα σίαϊαετεῖ, 
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μῆλα, δόναξ, δρεπάνη, σκαφίδες, Λίνα, λαίφεα, Θωρηξ. 

καὺ τάδς παπταίνων, πολυθαμβέα ῥήδατο φωνήν!' 

Λ/ῆσον ἐν ἠπείρῳ πόθεν ἔδρακον; ἐν θέμις εἰπεῖν, 

τηλίκον οὗ ποτε κάλλος ἐφέδρακον' ὑψιτενὴ γὰρ 

54ο δένδρεα συρίζει παρὰ κύματα" Νηρεῖδος δὲ 

δ45 

ὦδο 

ὦρο 

φθεγγοµένης κατὰ πόντον -“μαδρυὰς ἐγγὺς ἀκούει 

καὺ Τουρίοις πελάγεσσι καὺ ἀγχιάλοισιν ἀρούραις 

πτείων ἐκ «4ιβάνοιο μεσημβριιὸς ἀβρὺς ἀήτης 

ἄσθματι καρποτόκῳ προχέει νηοσσόον αὔρην, 

ψύχων ἀγρονόμον, καὺ γαυτίλον εἰς πλόον ἕλκων' 

καὶ χθονίην δρεπάνην βυθίῃ πελάσασα τριαίνῃ, 

φθέγγεται Ὑγρομέδοντι Φαλυσιὰς ἐνθάδε «4ηώ, 

κωφῖῆς ἄβροχον ἅρμα καθιππεύοντα γαλήνης 

ἰθύνειν δρόµον ἴσον ὁμοζήλων ἐπὶ δίφρων, 

ὄμπνια µαστίζουσα µετάρσια γῶτα δρακόντων. 

ὦ πόλι πασιµέλουσα, τύπος χθονὸς, αἴθέρος εἰκών, 

συµφυέος τρίπλευρον ἔχεις τελαμῶνα «Φαλάσσης. --- 

'ωὸς εἰπὼν, παράµειβε, δι ἄστεος ὄμμα τιταίνων" 
’ ο ών [ ’ 3 ᾿ καί οἵ ὀπιπεύοντι Λιθογλώχιγες ἀγυιαὺ 

4 3 ῃ 3 , / μαρμαρυγὴν ἀγέφαιιον ἀμοιβαίοιο μετάλλου. 

καὺ προγόχου δόµον εἶδεν ᾿γήνορος, ἔδρακεν αὐλὰς 

ν. 547. Θαλυσίων θ6ᾱ. Ῥτ. θεά. Τα]. οἵ. ΧΙΧ. 86. Ἡ]λοάο- 

ΠΙΑΗΠ8Φ αἀβοτῖρεῖι: ἢ Θαλύσιον. Επ αὶο οοτγοχἰϊ 1π 1θχίι, 

γ. 248, καθιππεύοντι ο. αἲἲ. οκ αιοϊοχ]ϊαϊο Ἐαῑκ. Νοδίγατα 

Ριαε[εγί θὰ. Ῥν. θἳ τοοῖθ 56 αοειιδαῖ, ο. ΠΕ, Ὑθὶ ροβὶ ῬχᾶθῬςς- 

ἀευίεια ἀατἴγαπι Ἠαβοῖ. 

γ. 5490. ἐθύνει οδϊιῖ. Ῥοπάθπῖο ογαομίθ Ἓθχιι, 

γ. 501. πτόλιος πασιµέλ. ο. Ῥτ. ὦ πτόλι Ἰαβθει εᾱ, α]. εκ 
επηθιά. Ἐα]]ς. φιά Ῥγαθίογθα 1οηίαΡαϊ: σὺ πτύλι π. (αεϊεναπι Ἠαθς 

αποφαθ οκα[ίο πια]ο οἸαμάίτας, δἱ ἀπίθρτα ϱδ, 
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καὶ Φάλαμον Ἰάδμοιο" καὶ ἁρπαμένης ποτὲ νύμφης 
Ἐὐρωώπης ἀφύλακτον ἐδύσατο παρθενεῶνα, 

μνῆστιν ἔχων κερόεντος ἑοῦ 4ιός' ἀρχεγόνους δὲ 

36ο πηγὰς θάμβεε μᾶλλον, ὅπ] χθονίου διὰ κόλπου 

νάµατος ἐκχυμένου, παλινάγρετον εἰς µίαν ὥρην 

χεύμασιν αὐτογόγοισι πολυτρεφὲς ἔβλυεν ὕδωρ": 

εἶδεν “4βαρβαρέης γόνιμον ῥόον, ἔδρακε πηγήν, 

Καλλιρόην ἐρόεσσαν ἐπώνυμον' εἴδο καὶ αὐτῆς 

565 ἁβμὸν ἐρευγομένης «4ροσερῆς νυμφήϊῖον ὕδωρ. 

4λλ ὅτε πάντα νύησεν ἑῷ φιλοτερπέὺ δυμῷ, 

εἰς δόµον ᾿στροχίτωνος ἐκώμασε, καὺ πρόµον ἄστρων 
ω ./! 4 3 , ΄ ω 

τοῖον ἔπος βοόων ἐκαλέσσατο μύστιδι φωνῇ 

᾽4στρογίτων Ὥρακλες, ἄναξ πυρὸο, ὄρχαμε κόσμου, 

37ο ᾿Ἠέλιε, βροτέοιο βίου δολιχόσκιε ποιµήν, 

ἱππεύων ἑλικηδὸν ὅλον πόλον αἴθοπι δίσκῳ, 

υἷα Ἰρόνου λυκάβαντα δυωδεκάµηνον ἑλίσσων, 

κύκλον ἄγεις μετὰ κύκλον" ἄφ᾽ ὑμετέροιο δὲ δίφρου 

γήραι καὶ νεύτητυ ῥέευ μορφούμενος αἰών" 

376 μαῖα σοφῆς ὠδῖνος, ἀμήτορος εἰκόνα ήήνης 

ὠδίνεις τριέλικτον» ὅτε δροσόεσσα Σελήνη 

σῆς λοχίης ἀκτῖνος ἀμέλγεται ἀντίτυπον πῦρ, 

ταυρείην ἐπίκυρτον ἄολλίζουσα κεραίην ' 

παμφαὲς αἰθέρος ὄμμα, φέρεις τετράζυγυ δίφρῳ 

ν. 50ο, ὅπη νι]ρο. 

γ. 565. Ὠκοβθγαθ ΠΟΠΙΘΗ Ῥνορείπηι ᾗπ θάλτ, οἈδοιταίαπι Ἠίο 

οἳ ἐμίτα Υ. δ44. εἰς. 

ν. 507. εἰδ δρόµον 64111, Φἶπθ 8θµδι. (Οοπγεχοταί 1811 Ἠ]οάο- 

11ΑἨΗ115. 

γ. ὅτι. Ῥνορίος ἱππεύων πια]αίθθοιι δίφρῳ; οἳ. ΧΧΧΥΤΠ. 262. 

564 δίσκῳ τεᾶ!ῖ ν. ὅ9ο. 



4Ι1ΟΝΥΣΙΑ4Κ.ΟΝ Μ. ΧΙ. ὅδι 

.ο { - 

38ο γεῖμα μετὰ φθινόπωρον, ἄγεις Θέρος, εἶαρ ἀμείβων. 

ΛΝὺξ μὲν, ἄκοντιστῆρι διωκοµένη σέο πυρσῷ, 
’ 3 / ς/ Δ 3) ο 

χάζεταν ἀστήρικτος, Ότε ζυγὸν ἄργυφον ἕλκων, 
3 ε 4 ιρ, 1/ , ἀκροφανὴς ἵππειος ἱμάσσεται Ορῦιος αὐχῆν" 

σεῖο δὲ λαμπομένοιο φαάντερον, οὐκέτι λάμπων 
, ” [ , 1/ ΄ , 

385 ποικίλος εὐφαέεσσι χαρᾶσσεται ἄστρασι λειµων" 

χεύμασι ὃ᾽ ἀντολικοῖο λελουμένος ᾿«Ωκεανοῖο, 
[ ’ 3 λ η 3 ῄ / , 

σεισάµεγος γονόεσσαν ἀθαλπέος ἰκμάδα χαίτης, 

ὄμβρον ἄγεις φερέκαρπον' ἐπ᾽ εὐώδινι δὲ Γαίῃ 
5 , 3 ω 3 , 3 4 3) 
Περίης ἠφον ἐρεύγεαι ἀρδμὺν ἐέρσης, 

Ἡ , σθω ν , 1. , 
590 καὶ σταχύων ὠδῖνας ἀναλδαίγεις σέο δίσχῳ, 

ς ρ ώ 3 α. 2} 3 τω 

ῥαΐνων ζωοτόκοιο δι αὐλακος ὀµπχιον ἀκτήν, 

1ἤλος ἐπ᾽ Εὐφρήταο, «4ΐβυς κεκληµένος Άμμων, 

-πις ἔφυς Ίειλφος, ἄραψ Ἀρόνος, ᾿Ἰσσύριος Ζεύς" 
κ να ’ ’ [ή -ω καὺ ξύλα κηωὠεντα φέρων γαμψωνυχυ ταρσῷ, 

895 χιλιετὴς σοφὺς ὄρνις ἐπ εὐύδμῳ σέο βωμῶ, 

φοίφιξ, τέρµα βίοιο φέρων αὐτόσπορον ἀρχήν, 

τίκτεται, ἰσοτύποιο χρόνου παλινάγρετος εἰκών, 

λύσας δ᾽ ἓν πυρὶ γῆρας, ἀμείῤεται ἐκ πυρὸς ἥβην" 
” τά μ., ΙΡ ο βλ] λ , 

εἶτε Σάραπις ἔφυς, «4ἰγύπτιος ἀνέφελος Ζεύς, 

4οο εὖ Κρόνος, εἰ Φαέθων πολυώνυµος» εἴτε σὺ Μέθρης, 

᾿Ἠέλιος Βαβυλῶνος, ἓν Ἑλλάδι «4ελφὸς ᾽ἀπόλλων" 

εἴτε Γάμος, σκιεροῖς ὃν Ἔρως ἔσπειρεν ὀνείροις, 

ν. 58]. εἰκόνα χαίτης θὐ1τῖ, αρθτῖο 6ΓΥΟΥΘ. 

γ. 080. {ώον ἐρεύγεται θᾱ. Ῥτ. νετριπι οπιομᾷ, Ἑα]]ς, 

γ. 501. ὄμπνιον ἀλκὴν οά1ι. πια]ο, 

γ. 503. "άπις -- Νειλώος αὔλτ. Οπἷᾶ ἆθ ποπιίπο Ἀρόνος Ἠϊο 
εἳ Ύ. 4οο. φίαίαοπάμτη δἷς, γιά ἵπ Οοπαπιθηῖ, 

γ. 05. λιλιέτις θᾱ. Ῥτ. επιομᾶ, Έα]. 

γ. 403, εἶτε γάμος σκιεροῖσιν ἔρως θ4. Ῥγ. οἱ γάµον ὢ σκιεροῖς, 
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ΝοΝΝΟΤΛ. 

μιμηλῆς τελέων ἀπατήλιον ἵμερον εὐνῆς, 
3 μ 5 [ή ε! ώ ο. ἔκ 4ιὸς ὑπνώοντος ὅτε, γλωχῖνι µαχαίρης 

ή . 

αὐτογάμῳ σπόρον ὑγρὸν ἐπιξύσαντος ἀρούρης, 

οὐρανίαις λιβάδεσσιν ἐμαιώθησαν ἐρίπναι 

εἴτε σὺ Παιήων ὀδυνήφατος, εἰ πέλες 4ἱθὴρ 

ποικίλος, «στροχίτων δὲ φατίζεαι' ἐνχύχιοι γὰρ 

οὐρανὸν ἀστερόεντες ἐπαυγάζουσι χιτῶνες" 

41ο οὕασιν εὐμενέεσσιν ἐμὴν ἀσπάζεο φωγήν. 

άισ 

490 

” ορ ’ ιό Τοΐῖον ἔπος «4ιόνυσος ἀνήρυγεν. ἐξαπίνης δέ, 

ἔνφεον εἶδος ἔχων, Φεοδέγμογος ἔγδοθι νηοῦ 
μι , γ/ ῶ λ ή δὲ / 4στροχίτων ἤστραψς" πυριγλήνου δὲ προώπου 

ή ΄ 

μαρμαρυγὴν ῥοδόεσσαν ἀπηκόντιζον ὀπωπαί. 
ἀ Δ 3 ’ [ιά .; , 

καὶ Φεὸς αἰγλήεις παλάµην ὥρεξε «4ναίῳ, 
, Σ ῃ / 3 ’ γομς ιά ποικίλον εἶμα φέρων, τύπον αἰθέρος, εἰκόνα κύσμου, 

στίλβων ξανθὰ γένεια καὺ ἀστερόεσσαν ὑπήνην, 
κ 3 99 ’ ’ / / καὶ µιν ἐὐφραίνων φιλί µείλιξε τραπέζῃ. 

Φ' Ἡ ον Ἡ 3) 3 , λ , αὐτὰρ ὃ Φυμὸν ἔτερπεν ἀδαιτρεύτῳ παρὰ δείπνῳ, 

φαύων ἀμβροσίης καὶ νέκταρος' οὐ γέµεσις δέ, 
’ 4 / εἰ γλυκὺ γέκταρ ἔπινε μετὰ γλάγος ἄμβροτον ρης. 

3, ΄ ’ 

εἴρετο ὃ᾽ “στροχίτωνα, χέων φιλοπευθέα φωνήν" 

ὃν ἔρως θᾱ, αἲτ. πια]ο οοπ[αδί ἀπαραφ Ἐακοιπριτρίϊ οοπϊθοιαγῖς, 
αιῖ ἀεάθταί: τσς γάµον, 1 οκιεροῖς ὃν ἔρως. Ὦ9θ Ίοοο Ίου ἀἡ-- 
ο] πιο γάρ Οοπιπεπίατίαπι Πποδίτατη., 

Υ. 408. Ἐταϊ, οιπι αὐτογόνῳ 1πα]]ετα. ἨΠοάοιιαπμας αδοτί- 
Ρδῖῖ: 5αερεςίτιθ γ, 

γ. 408, φατίζεται θὐι. ααοᾶ, οἰδί {οχίαφθ, ἵπ ρατεηῖ]οςὶ 

ἀῑοίαπι, αἲ 4ιδήρ τε[οττί Ροεδεῖ, ΠΟΠ ΠΙΙΠΙΒ ἸάΠ1θη {αἸβάπι θ5ἳ, 

απαπῃ ερεύγεται 8αρτᾶ Υ. ὅδο. ἸΜεειπι ειπομάανἰι Φεμταά. αἆ 
Μας, Ρ. 58, Ει Ρις απ Ἠλοάοιπαμηας. 

γ. 4δι, γλάγος ἄμβροτος εΚ{Π. Ἐπιομάανί ἴαπι ἨΠοᾶοιπᾶμηας. 
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4Ι10ΟΝΥΣΙΑ4Κ.ΩΝ . ΧΤ,. πα” 

΄ 

“Αστροχίτων µε δίδασκε, τύπῳ χθονὸς, εἰκόνι νήσου, 
, ο ὃν , ο ων 3 / / τίς Φεὸὺς ἄστυ πόλισσε; τίς ἔγραφεν οὐρανίη χείρ; 

τίς σκοπέλους ἄνάειρε καὶ ἐθῥίζωσε «Φαλάσση ; 

τίς κάµε δαίδαλα ταῦτα; πόθεν λάχον οὕνομα πηγαί; 
οω . ο ι 

τίς χδονὺ νῆσον ἔμιξεν, ὁμόξυγα μητρὶ Φαλάσση; 
τν ο 1) 5 / . / “5 ή σι Εϊπε" καὶ Ἡρακλέης φιλίῳ µειλξατο μύθῳ 

{ ου 3 υ 

Ῥάκχε, σὺ μὲν κλύε μῦθον' ἐγω δέ σε πάντα διδάξω. 
3 ’ ρω α; 5 ιά ς/ ’ 

ἐνθάδε φῶτες ἔναιον, ὁμόσπορος οὓς ποτε μούνους 
» , / η / 
ἄενάου κόσµοιο συνήλικας ἔδρακεν «4ἰων, 

, / σζ 
ἁγνὸν ἄνυμφεύτοιο γένος χονὸς, ὧν τότε μορφὴν 

αὐτομάτην ὤδινεν ἄνήροτος ἄσπορος ἰλύς' 

ο πόλιν ἰσοτύπων δαπέδων αὐτόχθονι τέχνη 
/ σι 3 4 / πετραίοις ἀτίνακτον ἔπυργωσαντο Φεμέθλοις, 

ὑππότε πηγαίῃσι παρ εὐύδροισι χαμευναῖς, 
Ε / , 5 / Δ 3 ω Πελίου πυρὀεντος ἱμασσομένης χΦονὸς ἀτμῶ, 

ω , 

τερψινόου ληθαῖον ἄμεργόμενου πτερὸν ὤπνου, 

εὖδον ὁμοῦ, κραδίη δὲ φιλόπτολιν οἵστρον ἀέξων, 
3, ή 

γηγενέων στατὸν ἴχνος ἐπ]γώρησα Μπαρήνῳ, 

γ. 435. εἰκόνα νήσου θά, οοπίτα 6οΗοἵπΗ ΠαἴθΙη. 

γ. 426, οὕνομα πᾶσαι οἁῖτι. 5Ίπθ 8θµ8α. ἘππθπάαΙίΟΠΘΠΙ Ῥγο- 

Ῥαβί]επι χεάἁμηῖ γγ. 56ο. 8ᾳᾳ. ἠπρτ]παῖς Υγ. 608. 644. Ἐλπεπάαγ{ὲ 
1ά1ι δίο ἨΠοάοπΙΑΠΗΤΙΒ. 

γ. 452, ὧν τότδ, πϊ οἀ1ει. Ἡαβευῖ, {ογίαδθο χθοίαπι 68ἱ; Τηθ]ἱθ- 
8611 ἴαπιθ6Η ποτέ. 

ν. 455. ἆνηροτον πια]ο οά1τε. 

γ. 454, πτόλιν εί. 

ν. 456. ὁππότε --- εὖδον --- ἐπυργώσαντο (γ. Ῥταεεεά.) α8- 
αΏαυτάυπα οδί; γἱάείιχ ἴαπιθι Ῥοδίας Υ{Πτια 6566, Ῥαι]ο απε]ίτιβ 

. . . « . ο 34 

πογαια δεηϊθητίαιη ἠποορίδδει: οὗ ποτε γε] Ροϊϊιθ οἳ ὁ᾽ ὅτε οἴο. 

γ. 44ο. ἐπγηώρησα θάΠι. «Όθεπδιιβ θδί: δωρτα οαραί αἀδια, τα 

αριά Ἠοπι, εἰαδπιοᾶί θρθοίθΒ δοιηπΙαμραδ αΡρᾶτετθ δο]εηῖ. 

ζο], 11, Ζ 
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καὶ βροτέου σκιοειδὲς ἔχων ἴνδαλμα προώπου 
, εἰ , 5 4 3 , 

Φέοφατον ὀμφήεντος ἄνήρυγον ἀνθερεῶνος 
ε] 3 , Γ ’ -- 3 , 
Ύπνον ἀποσκεδάσαντες ἀεργέα, παῖδες ἄρούρης, 

τεύξατέ µοι Σένον ἅρμα βατῆς ἅλός' ὀξυτόμοις δὲ 

445 κόψατέ µοι πελέκεσσι ῥάχιν πιτυώδεος ὕλης. 

τεύξατέ µου σοφὸν ἔργον' ὑπὸ σταµίνεσσι δὲ πυκνοῖς 

ἰκρία γομφώσαντες ἐπασσυτέρῳ τινὺ κόσμῳ, 

συμφερτὴν ἀτίνακτον ἄρηρότι δήσατε δεσμῶ, 

δίφρον ἁλὸς, σχεδίην πρωτόπλοον, ἢ διὰ πόντου 

45ο ὑμέας ὀχλίσσειε' καὶ ἀγκύλον ἄκρον ἄπ᾽ ἄκρου 
᾽ , Τεν , . 

πρωτοπαγὲς δόρυ μακρὸν ὅλον στήριγμα δεχέσθω" 

ἰκρία δὲ σταμίνεσσιν ἄρηρότα δήσατε κύκλῳ, 

τοίχου δουρατέου πυκινὸν τύπον: ὑψιτενὲς δέ, 
Γ , ’ ή 0, μ.) 

σφιγγόµενον δεσμοῖσι, µέσον ξύλον ὄρῦθιον ἔστω" 
ὰλ / ) ω 3 ’ ’ , 

455 καὶ λίνεον πλατὺ φᾶρος ἐφάψατε δούρατι µέσσῳ, 
τ ζω 

συμπλεκέας δὲ κάλωας ἄμοιβάδις, ὧν ἀπὸ δεσμῶν 
3 4 3 , [4 ο αι, ἐκταδὸν Περίῳ κολπώσατε φᾶρος ἀήτη, 
με], Φε 3 ’ / 3 ο ἀ ἔγκυον ἐξ ἄνέμου νηοσσόον’ ἀρτιπαγῇ δὲ 

φράξατε λεπταλέοισι σεσηρότα δούρατα γόμφοις, 

46ο πυκνὰ περιστρώσαντες ὁμοζυγέων ἐπὶ τοίχων 

γ. 444. ξένον βατῆς εᾱ. Ῥχ. Ἰαοιμα τε]εῖα; θαρρ]εγήά Τα], 
οκ ὀξυτόνοις πϊταφιο θάῑΙ. ὀξυτόμοις ἶβπι ἨΠοάοπιαμμΗΒ. 

γ. 4490. Ἠίο γθιδα5 ου] ρατίο βε(ιιθη!ῖ5 4Η] οομῆπθης, ηἱῖ 

ααοά δαρτᾶα Υ. 444. Ὠτογίας Ίαιι ἀῑκίτ, οσο γε] ρετ 5ε 
βαΐΐ6 Ῥταθροσίεταια, Ππροτίαπθ Τατραϊ. 

ν. 4δο. ὀχλίζειε κ. θά1π. ΕΙΥΟΤΕ Φαθρίις οῬγίο. Ἐπιοπάαγεται 
ἴαπι ἩΠοάοπιᾶμη5. 

ν. 401. Ἠπχδιδ τερεί1ο ἱπρταῖα, 8ἱ ΟΟΠΙΡάΥΔ8 }. 446, 86ᾳ. 

ν. 457. κολπώσατο πηα]ε ες11. 

γ. ἀ4θο. Φὰ χεοῖς επι Ιμίθ]Ιδο, ἀεριῖῖ περισφίγξαντες ἆατε. 
Απ περιστρωφώντες ὁ 
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σα , π 

ῥυπέσιν οἰσυίνοις, μὴ φώριον οἶδμα χυθείη 
3 / ιά ’ 5 αω ἐνδόμυχον γλαφυροῖο κεχηνότυ δούρατος ὀλκῷ. 

καὶ σχεδίης οὕηκα, πυβερνητῆρα πορείης, 

ὑγρῆς ἄτραπιτοῖο πολύστροφον ἡνιοχῆα, 

465 πάντοθι δινεύοντες, ὅπη γόος ὑμέας ἕλκει, 

δουρατέῳ κἐνεῶνι χαράξατε νῶτα «Δαλάσσης, 

εἰσόκε χῶρον ἔκοισθε µεμορµένον, ὁππόθι δισσαὶ 
3 / , -ηὴ 3 ορ μι , ἄσταθέες πλωώουσιν ἄλήμονες εν ἁλὺ πέτραι, 

ἃς φύσις “μβροσίας ἐπεφήμισεν, αἷς ἔνι Φάλλεν 

47ο ἥλικος αὐτόθῥιζον ὁμόζυγον ἔρνος ἐλαίης, 

πέτρης ὑγροπόροιο µεσόμφαλον" ἀκροτάτοις δὲ 

αἰετὸν ἀθρήσητε παρεδρήσσοντα πορύμβοις, 

καὺ φιάλην εὔὐθικτον" ἀπὸ φλογεροῖο δὲ δένδρου 

Φαμβαλέους σπινΘ]ρας ἐρεύγεταί αὐτόματον πὺρ’ 

4π5 καὶ σέλας ἀφλεγέος περιβόσκεται ἔρνος ἐλαίης, 
λ ΔΝ 5 / ε/ 1/ 3 [4 καὺ φυτὸν ὑψιπέτηλον ἕλιξ ὄφις ἀμφιχορεύει, 

ἀμφότερα, βλεφάροισυ καὺ οὕασι θάμβος ἀέξων" 

οὗ γὰρ ἀερσιπότητον ἐς αἰετὸν ἄψοφος ἕρπων, 

λοξὸς ἀπειλητῆρυ δράκων περιβάλλεται ὀλκῷ, 

48ο οὗ δὲ διαπτύων Φανωτηφόρον ἰὸν ὀδόντων 
1/ ς ν 4 ΄ Ε] μα χ ο} ] ὄρνιν ἑαῖς γενύεσσι κατεσθίει" οὐ δὲ καὶὺ αὐτὸς 

3 ωω / , αἰετὸς ἑρπηστῆρα πολυσπείρητον ἀκάνθαις 

ο ------- 

γ. 461. οἰσίνοις ο, Ῥχ. 6Πιθπά, ας. 

ο 406. όπη οαι{. 

γ. 467. Φοτϊρεπάιπι γἱάρίαχ ἴκησθε. «Ἠεγπιαππιμδ. Ἐες πιακίπιθ 
πηρπιοταβ1]16 οί, πι ]]χια πανγατὶ ἆθ οομαϊἰία ττρο ἨἼαχίοο, Ὑ{ά. 

Οοιιπιθηῖ. αρί Ἠαθς οκ Ἠυιπιρο]άί ποτε ἀ]αθίταρΙθ. 

γ. 415. εὔθηκτον 8ἱπθ 8εµδι θ1{τ, 

ν. 477. ἀμφότερον, ηἱδὶ {α]ος, ταθίτα{θ Γιήθδοί, 

γ. 4δ2, ἑρπυστῆρα θὰ. α1ῖ, 

Ζ 2 
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ἅρπάξας ὀνύχεσσι µετάρσιον, Πέρα τέμνει, 

οὐ δέ µιν ὀξυόδοντι καταγράψειε γενείῳ' 

485 οὐ δὲ τανυπρέμνοιο φυτοῦ πεφορηµένος ὄζοις, 
μ 3 { ή μ.) 3 ’ πυρσὸς ἀδηλήτου περιβόσκεται ἔρνος ἑλαίης, 

οὐδὲ δρακοντείων φολίδων σπείρηµα µαραίνεν 
α 3 / ες ” ’ Δ Δ } οω 

σύγγομον ἀγχικέλευῦον' ὁμοπλεκέων δὲ καὶ αυτῶν 
το , 3/ ν. ς / ω ὅ 

οὐ πτερύγων ὄρνιδος ἐφάπτεται ἄλλόμενον πῦρ: 
ο ῃ ’ 

49ο ἀλλὰ φυτοῦ κατὰ µέσσα φίλον σέλας ἄἀτμὸν ἰάλλει" 

οὗ δὲ κύλιξ ἀτίνακτος ἐπῄορος ὑψόθι πίπτει, 
/ ϕ ’ .) [ ; 

σειοµένων ἄγέμοισιν ὀλισθήσασα κορύμβων. 

καὶ σοφὸν ἄγρεύσαντες ὁμόχρονον ὄργιν ἐλαίης, 

αἰετὸν ὑψιπέτην, ἱερεύσατε Κυανοχαίτη, 

495 λύθρον ἐπισπένδοντες ἀλιπλανέεσσι κολώναις, 

καὺ 4 καὶ µακάρεσσι καὶ ἄστατος οὐκέτι πέτρη 

πλάζεται ὑγροφόρητος ' ἄκινήτοις δὲ «εμέθλοις 

αὐτομάτη ζωσθεῖσα συνάπτεται ἄζυγι πέτρη. 
3 ’ ’ / πήξατε ὃ᾽ ἀμφοτέραις ἐπικείμενον ἄστυ κολώναις, 

60ο ἀμφοτέρης ἑκάτερῦεν ἐπὶ κρηπῖδι Φαλάσσης. 

Τοῖον ἔπος µαντῷον ἀνήρυγον" ἐγρόμενοι δὲ 

γηγενέες δεδόνηντο, καὶ οὔασιν αἰὲν ἑκάστου 

Φέςκελος ἀπλανέων ἐπεβόμβεε μῦθος ὀγείρωγ. 

γε 489. Ἐοχί. πιπϊαία ἀἰςηποοπθ: ἆᾱ. ὀνύχεσσε, µετάρσιος χέ- 

ρα τέμνει. 

γ. 40ο. Ότάο γετδαιήη γα]σο Ρετίατραῖας ει ία, αἲ ΥΥ. 491. 

403. πΟΦίΤΟ Ῥταεβραπῖαγ, 8ἵπθ 8ΕΗΣΗ. 

γ. 401. κίλιξ (εία Ἰωαβίπ.) οἱ ἐπήορος θά [τι. κύλιξ ἵαπι Ἐ]ο- 

ζοιπαηπ8. 

ν. 495. ὁμόχροον δι. οοη{ες Υ. 47ο. 

γ. 494. ἐρεύσατε ἵπ θᾷ. Ῥτ. ἐρεύσατε ακουσα {η αἷι. 

γ. 408. συνάψεται ο(ίῖ. 

γ. 501. µαντώον αά(τῖ, 
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4ΙΟΝΥΣΙΑ4άΚ.ΟΝ Μ. Χ1, 

ω ΓΡ ν ρό Γ 1/ ᾽ , ε] , 

τοῖσι ὃ᾽ ἐγὼ τέρας ἄλλο μετὰ πτερόδντας ὀνείρους 
3 , ο Α , πτ 34 
ἄχνυμένοις ἀνέφηνα, φιλόκτιτον ἦθος ἀέξων, 

, ο 

ἐσσόμενος πολιοῦχος"' ὑπερκύψας δὲ Θαλάσσης, 

ἄντίτυπον µίμημα φέρων ἰσόζυγι μορφῇ, 
[ή ’ / , 

εἲς πλόον αὐτοδίδακτον ἐνήχετο ναυτίλος ἰχθύς. 

τὸν τότε παπταίνοντες, ἐοικότα νηὺ Φαλάσσης, 
΄ 3 / 2) ’ , 

καὶ πλόον εὐποίητον ἄτερ καμάτοιὺ µαθόντες, 
λ , α.. 5 Λ.. 3 {“. 4 καὶ σχεδίην πήξαντες ὁμοίϊῖον ἰχδύϊ πόντου 

ναυτιλίης τύπον ἴσον ἐμιμήσαντο «Δαλάσσης. 

καὺ πλόος ἦν' πισύρων δὲ λίθων ἰσοελκέί φόθιῳ 
/ -, 65 3 4 , ναυτιλίην ἰσόμετρον ἔπιστωσαντο «Φαλάσση 

καὶ γεράνων ἀτίνακτον ἐμιμήσαντο πορείην, 
εν ’ 3 3 -ω , αἳ στοµάτων ἔντοςθεν, ἀοσσητῆρα κελεύθου, 

λᾶαν ἐλαφρίζουσι καταχθέα, µή ποτε κείνων 

ἱπταμένων πτερὰ κοὔφα παραπλάγξειεν ἀήτης, 
3 ου Εμ 5, ο / εἰσόκε χῶρον ἐκεῖνον ἐφέδρακον, χι θυέλλαις 

εἷς πλόον αὐτοκέλευθον ἐναυτίλλοντο κολῶναι, 

καὺ σχεδίην ἔστησαν ἅλιστεφάνῳ παρὰ νήσῳ, 
’ η ς αγ ΄ καὶ σπιλάδων ἐπέβαινον, ὕπη φυτὸν ἠεν “1θήνης. 

τοῖσι δὲ µαιομένοισιν ἐφέστιον ὄρνιν ἑλαίης, 
5 ’ αἰετὸς ἠερόφοιτος ἑκούσιον εἰς µόρον ἔστη 

ή Δ , 3.1. ») ” 

γηγενέες δὲ λαβόντες ἐύπτερον ἔνῶεον ἄγρην, 
3λ 3 ή ΄ / 

ἄψ ἀνασειράζοντες ὀπισῷοτόνοιο καρήνου, 
λ 3 / πα τά 9 ο γυμνὸν ἐφαπλώσαντεο ἐλεύθερον ἄνθερεῶνα, 

3 λ Ἀ η 3 ΄ , 

αἰετον αὐτοκέλευθον ἐδαιτρευσαντο µαχαίρῃ 

γ. 5οῦ, ἀγέφηνα ακιιι. 

γ. 5060. ᾿πτολιοῦχος γ]ρο. 

γ. 519. ἦχι Υα]ξο, γ. 564. ἐνανείλλοντο ο. αἰί. 

ν. 222, ὅπη οὐ. 



ὅσδ ΝΟΝΝΟΥ 

Ζηνὺ καὶ “Ὑγρομέδοντι: δαϊζοµένου δὲ σιδήρῳ 

85ο ἔμφρονος οἰωνοῖο, φεοσφαγέων ἄπὸ λαιμῶν 

Φέοκελον ἔρῥεεν αἷμα, Φαλασσοπόρους δὲ κολώνας 

δαιµονίαις λιῤάδεσσιν ἐπερῥίζωσε «Φαλάσση 

ἄγχυ Τύρου παρὰ πόντον ἐπ ἀῤῥαγέεσσι δὲ πέτραις 

γηγενέες βαθύκολπον ἐδωμήσαντο τιθήνην. 

555 Σοὺ μὲν, ἄναξ «4ιόνυσε, πεδοτρεφὲς αἷμα Γιγάντων 

ἔννεπον αὐτολόχευτον Ὄλυμπιον, ὄφρα δαείης 

ὑμετέρων προγόνων Τυρίην αὐτόγθονα φύτλην" 

ἀμφὶ δὲ πηγάων μυθήσομαι' ἀρχέγονοι γὰρ 

παρθεγικαὺ πάρος ἦσαν ἐχέφρονες, ὧν ἐπὶ μίτρ 

54ο δερμὺς Ἔρως κεχόλωτο καὶ ἱμερύεν βέλος ἕλκων, 

τοῖον ἀλεξιγάμοισιν ἔπος ξυνώσατο ΛΝύμφαις" 

Νηϊς 4βαρβαρέη φιλοπάρθενε, δέξο καὶ αὐτὴ 

τοῦτο βέλος, τόπερ ἔσχεν ὕλη φύσις" ἐνθάδε πήξω 

παστάδα Καλλιρόης, «4ροσερῆς ὃ᾽ ὑμέναιον ἀἄείδω. 

δ49 ἀλλ᾽ ἐρέεις" µεθέπω διερὸν γένος" ἐκ δὲ ῥοάων 

αὐτοτελὴς γεγόµην, καὶ ἐμὴ τροφὸς ἔπλετο πηγή. --- 

Νηϊὰς ἦν Κλυμένη, καὶ ἀπόσπορος «δκεανοῖο 

ἀλλὰ γάµοις ὑπόειξεν' ἐνυμφεύθη δὲ καὶ αὐτή, 

ὡς ἴδε λάτριν Ἔρωτος ἀρείονα Κυανοχαίτην, 

55ο οἴστρῳ κυπριδίῳ δεδονηµένον" ἀρχέγονος δὲ 

ν. 50. αὐτόλευτον θᾱ. Ῥγ. αὐτοτέλεστον εᾱ. αἩ. ϱ εοπίοοξ, 
Ταϊῑς. ααά πα ουπα (Απίετο {π ποδίταπα σποσαθ ἀποίκατ. 

εἴαπι {π Τεχία οοττεκίί Ἠ]μοάοπιαππδ. 

γ. 541. ξυνώσατο Ῥάκχαις εδ τι, βύκταες ἴθπῖαραϊ Φοα]. κούραις 
Έα]κ. ὙΝοείταπι Ῥορία]αί 68. 

Υ. δ42. βέλος ὅπερ ε[τ. γϊβαϊο ππείο. Ἐπιομᾶά. ἨἩλοάοτα. 
Ιοδίθ Ἠεπιαππο Όχρῃ. Ρ. 7190. 

γ. δ44. Ὃο οΏβοιχαῖο Ώγοδοτας ποπιίπο πιοπαῖ αἆ Υ. 2605. Εο- 

4ο ιαπ 5 ἀείσω. 
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4ΙΟΝΥΣΙΑΚΟΩΝ Μ. ΧΙ, 369 

ἸΏκεανὺς, ποταμοῖσι καὺ ὥδασι πᾶσι κελεύων, 

Τηθύος οἶδεν ἔθωτα καὺ εὐύδρους ὑμεναίους. 

τέτλαθι καὶ σὺ φέρειν ἴσα Τηθύς τοσσατίης δὲ 

ἐξ ἁλὸς αἷμα φέρουσα, καὺ οὐκ ὀλίγης ἀπὸ δίνης, 

ἑμείρει Γαλάτεια µελιζομένου Πολυφήμου, 

καὶ βυθίη χερσαῖον ἔχει πόσιν' ἐκ δὲ «Φαλάσσης, 

πημτίδυ «ελγομένη, µετανάστιος εἷς χῶόνα βαΐνει. 

καὺ πηγαὶ δεδάασυν ἐμὸν βέλος" οὔ σε διδάξω 

ἵμερον ὑδατόεντα" ποθοβλήτοιο δὲ πηγῆς 

ἔκλυες ὑγρὸν ἔρωτα, Συρηκοσίης “ρεθούσης ' 

"4λφειὸν δεδάηκας, ὃς Ἰκμαλέῳ παρὰ παστῷ 

ὑδρηλαῖς παλάµαις περιβάλλεται ἠ δάδα Νύμφην. 

πηγῆς αἷμα φέρουσα, τί τέρπεαι ᾿Τοχεαίρη; 

Άρτεμις οὗ βλάστησεν ἄφ᾽ ὕδατος, ὥς "ἀφροδίτη. 

ἔγνεπε Καλλιρόῃ" «4ροσέρη μὴ κρύπτε καὶ αὐτῃ. 

Ἀύπριδι μᾶλλον ὄφελλες ἄγειν χάριν, ὅττι καὶ αὐτὴ ' 

αὐχένα κάμψεν Ἔρωτι, καὶ εἶ τροφός ἐστιν ᾿Ερώτων. 

δέχνυσο κέντρα πόθοιο, καὶ ὑγρόγονόν σε παλέσσω 

εἷς γενεήν, ἓς ἔρωταω κασιγνήτην “ἀφροδίτης. 

Τοῖυ πος κατέλεξεν: ὀπισθοτόνοιο δὲ τόξου 

τριπλόα π πε βέλεμνα, καὺ εὐύδρῳ παρὰ παστῷ 

ἹΝηϊάδων φιλότητυ συνήρµοσεν υἷας ἀρούρης, 

μαὺ Τυρίης ἔσπειρε Θεηγενὲς αἷμα γενέθλης. 

ν. 554, ὀλίγης ᾽4φροδίτης οτι. 8ΐπο 8θΗ8ι. Όοα]. ἰθμίαυαί 
ἁλοσύδνης, Όωμ. ἀπὸ κρήνης; οθτίε Ρτορίοι πιθἰτίσαθ Ν. Γα9π6, 
πηγῆς ἀεβεβαι. 

Υ. 505. µελιζομένου ποταμοῖο δι. Οωπαθαπα 8θοαίαθ δµπΠι. 

Υ. ὀ60. δροσερή -- αὐτὴ θάιτ. 

Υ. 60δ. καὶ ὕγρονον σε κ. εᾱ. Ῥτ. ὑγρόνομον ο. αι. ο οομῖεςϊ. 
Ῥαμκ. θὰ ὑγρόγονον ἀῑκίε, ἱαπαιαιι αἰίοταιι ᾿4φρογένειαν. 



ὅθο ΝΟΝΝΟΥ 4ΓΟΝΥΣΙΑ4ΚΙΟΝ Ἠ. ΧΙ. 

Τοῖα μὲν Ἡρακλέης, πρόμος αἰθέρος, ἔννεπε Βάκχῳ 

675 τερψινόοις ὀάροισιν" ὃ δὲ φρένα τέρπετο μύθδῳ, - 
ἃ , Ἔ]ι 1} ' 3 /, , , 

καὺ πόρεν Ἡρακλῆι, τὸν οὐρανίη κάµε τέχνη, 
ρω ρω ιά -- 5 [ή ᾽ 

χρυσαφαῆ κρητῆρα σελαεφόρον Ἡρακλεης δὲ 

ἄστραίῳ «4ιόνυσον ἄνεχλαίνωσε χιτῶνιι 

Καὶ Θεὸν ἀστροχίτωνὰ, Τύρου πολιοῦχον ἐάσας, 

68ο ᾿4σσυρίης ἑτέρης ἐπεβήσατο ἨῬάκχος ἀρούρης. 

γ, 570. ἑάσσας γυ]βο. 



ΝΟΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΠΟΑΙΤΟΥ 

ο ον ο ο τω πο. Ν 

ΜΑ. 



Πρῶτον τεσδαρακοστὸν ἔχει πόθον υἱέὲ ἸΠύῤῥης 

ἄλλην Κύπριν ἔτικτεν, 4μυμώνην, ἀφροδίτη. 



ΝΟΔΝΝΟΥ 

ώμο ο ἙώΚκ  Ν 

ΠΙ4,. 

"Λαι μὲν ὀφρυόεντος ὑπὲρ «4ιβάνοιο καρήνου 

πήξας ἀγλαόκαρπον ἐπὶ χΦονὺ βότρυν ὀπώρης, 

οἰνοτόκους. ἐμέθυασεν ὅλης κενεῶνας ἄρούρης. 

καὶ ΤΠαφίης δόµον εἶδε γαµήλιον" ἡμερίδων δὲ 

ἔρνεσιν ἀρτιφύτοισι βαθύσκιον ἄλσος ἐρέψας, 

ἄμπελόεν πόρε δῶρον "4δώνιδι καὶ Κυθερείῃ. 

καὶ «Χαρίτων χορὸς ἠεν' ἄεξιφύτοιο δὲ λόχμης 

ἡμερίδων ζωστῆρι, Φορὼν ἐπιβήτορι παλμῷ, 
Δ 

«Κισσὸς ἄερσιπότητος ἐμιτρωῦη κυπαρίσσῳ.ὶ 

10 

15 

᾽ἀλλὰ «Ψεμιστοπόλου Βερόης παρὰ γείτονι πέζη 

ὤμνον ᾽4μυμώνης, «4ιβανηΐδες εἴπατε ἸΗοῦσαι, 

καὶ βυθίου Ἰχρονίδαο καὶ εὐύμνοιο «4υαίου 

ἄρεα κυµατόεντα καὺ ἄμπελόεσσαν ᾿Ενυώ. 

Ἔστι πόλις Βερόη, βιότου τρόπις, ὅρμος Ἔρώτων, 
ν) 3/ 3-1. ον αι 3 ρω ποντοπαγὴς, εὔνησος, ἐὔχλοος" οὗ ῥάαχις ἰσὃμοῦ 

γ. 1. Μαᾗς καρήνων, υἱ ΧΙΙ, 18. 
γ. 6. ἀμπελόεν ποτὲ ὃ, οτι, οπιοπάαταμί Οαπῖ. οἵ Ῥε]μταά, αἆ 

Μις. Ρ. 102. Θὶς οῖαπι Ἠ]ιοάοιπαμθ. 

ν. 14. τροφὸς Ἡποάοπιαπμαβ, οἳἵ ν. 564. ὡς, 

γ. 19. ἐὔχροος οά{ιτ. 



204 ΝΟΝΝΟΧ 

στεινἡ, μῆκος ἔχοντος, ὅπῃ διδύµης µέσος ἅλμης 

κύμασιν ἀμφοτέροισιν ἱμάσσεται ὄρθιος αὐχήν" 

ἀλλὰ τὰ μὲν βαθύδενδρον ὑπὸ ῥάχιν αἴθοπος Ἐύρου 

4σσυρίῳ «4ιβάνῳ παραπέπταται, ἦχι πολίταις 

90 ὄρθια συρίζουσα βιοσσόος ἔρχεται αὔρη, 

εὐόδμοις ἄνέμοισι τινασσοµέγων κπυπαρίσσων ' 

ον ο αλ... ίν ν 

καὶ δόµος ἀγρονόμων, ὅδι πολλάκις ἐγγύθι λόχμης 

ΠΙανὺ µελιζομένῳ δρεπανηφόρος ἤντετο «4{ηώ, 

καΐ τις ἐφ᾽ ἵστοβοῆϊῦ γεωµόρος, αὐχένα κάµψας, 

3256 ῥαΐνων ἄρτιχάρακτον ὀπισθοβόλῳ γθόνα καρπῷ, 

γεύτονι μηλοβοτῆρι παρὰ σφυρὰ φορβάδος ὕλης, 

σφίγξας σύζυγα ταῦρον, ὁμίλεε κυρτὸς ἀροτρεύς. 

ἄλλα δὲ πὰρ πελάγεσσιν ἔχει πόλις) ἦχι τταίνει 

στέρνα ΤΠοσειδάωνι, καὶ ἔμβρυον αὐχένα κούρης 

5ο πήχεὶ µυδαλέῳ περιβάλλεται ὑγρὺς ἀκοίτης, 

πέµπων ὑδατόεντα φιλήµατα χείλεσι κούρης" 

καὶ βυθίης ἀπὸ χειρὸς ὁμευνέτις ἠδάδι κόλπῳ 

ἕδνα Ποσειδάωνος, ἀλίτροφα πώεα Λίμνης, 

δέχνυται͵, ἴχθυόεντα πολύχροα δείπνα τραπέζης, 

γ. 16. ὅπη νυ]δο. Ῥταείθγθα στεινὴ 8ο. ῥάχις, {οχίαθδο ο0- 

εἰπηῖας ἀῑοί ροϊιίςσοι στεινὸν μῆκος εἴς, 

ν. 17. ἁμάσσεται ο. Ρτ. θιπεπᾶ. Ἐα]ί. ἀαία ορίῖοµμε Ππίες ἐμάσ- 
σεται αἳ ἀράσσεται,. ἈΝοβίδοαιη {ασ οὐ. αἲτ,. ἴάεια τού ν. 40. 

Ῥτοβανίίααε ΒΠφάοπιαππα8. 

ν. 18. ὑπὸ ῥάχιν, Ρτοάαςίοπο Ἱερίμμια; εἰδί ὑπὲρ ῥὁ. 5οιίρειε 

Ἠοιϊβδει. Ὑ. 5ες. ἦχι οὐ. ρε. ́  

γ. 21. Γικείάϊθδο αιιαείίαια φαδρίοος, ααῖα ποκιπι ἐπίος ιά 

ἦχι -- ἔρχεται αὔρηῃ οἱ καὶ δόµος ἀγρονόμων σα Ῥτοβαβί]ειι 

ηΟΠ ΙΠπγΥθμ]ο, 

γ. 23. ἐγγύθι λόχμου ο. Ρε. διπειᾶ, Εαὶῑς, 

γ. 135. πτόλις να]ςδο. ἦχι εᾱ. ΡΥ. 



4ΙΟΝΥΣΙ4ΚΟΟΝ Ἠ4. Χ7/. ὅ05 

35 εἴναλίη Νήρῆος ἐπισκαίροντα τραπέζη, 
3 ’ ) / ε/ , 3 οω 
ἄρχτῳην παρὰ πέζαν, Ὁπη ῥαῦυκυμονος ἄκτῆς 

μηκεδανῷ κενεῶνυ Βορήϊος ἕλκεται αὐλων. 
π 4 3 / ῃ 3. , ἀμφὺ δὲ τερψινόοιο μεσημβρινὸν αὐχένα γαίης 

εἰς ῥαχίην Νοτίην ψαμαθωώδεές εἶσιν ἀταρποὺ 

4ο εἰς χθόνα Σιδονίην, ὃθι ποικίλα δένδρεα κήπων 
ὰ ἃ ιά ή Δ 4 

καὺ σταφυλαὺ κοµόωσι τανυπτόρθοις δὲ πετήλοις 

δάσκιος ἀπλανέεσσι τιταίνεται οἴμος ὁδίταις. 
[ή Δ ς, Φα 3/ ΄ .] ΄ 

δοχµώσας δὲ ῥέεθρον, ἐπ᾽ ἠόνι πόντος ἀράσσεν 

ἀμφὶ δύσιν κυανωπὸν, ὅπη λιγυηχέί ταρσῷ 
45 Ἑσπερίων Ζεφύροιο καθιππεύοντος ἐναύλων, 

συριγμῷ δροσόεντι «4ιβὺς ῥιπίζεται ἄγκών, 
3 , ε/ ϱω «/ ) ῃ / 
άνθεμοεις οῦι χῶρος, οπΊ παρα γείτονι πὀντῳ 

φυταλίαι «Δαλέουσι, καὺ εὐπετάλων ἀπὸ δένδρων 

ἄσθματι βομβήεντι µελίζεται ἔμπνοος ὕλη. 
ο.. , ΄ δο [σύγνομος ἰχθυβολῆξ γέρων ἐμελίζετο ποιµήν. ] 

Ἐνθάδε φῶτες ἔναιον, ὁμήλικες ᾿Ηριγενείης, 

οὓς Φύσις αὐτογένεῦλος ἀνυμφεύτῳ τινὺ Φεσμῷ, 

ἤροσε νόσφι γάμων, ἅπάτωρ, ἀλόχευτος, ἀμήτωρ, 

ὑππότε συμµιγέων ἀτόμων τετράζυγι Φεσμῷ, 

65 ὕδατι καὶ πυρόεντι πεφυρµένον Πέρος ἄτμῷ 

..---------. 

γ. 55. τραπέζη οΏεπᾶ(ῖ ροδὶ δείπνα τραπέζης ν. Ῥταεοεᾶ, Ἐοἵ- 
ἴαφθ ἀθιΙϊ ἐπισκαίροντα (ρτορτίατα Γαϊφθοῖ ἐπισπαίροντα) τριαίνγη. 

Ἠπτετί 1]ιά Αεργρίαοσπα ααἱά δαρῖῖ. 

γ. 56. αρκτώην --- ὅπη εἀ1τε, 

γ. 45. ἐπ᾽ 1όνι γω]ρο. Ύ. 864. ὅπη εοάρια πιοάο, οαἳ ΓΙΙδΙ8 
γ. 47. 

γ. 49. ἔωπνους ὕλη εᾱ. Ῥτ. ειπθιά. Τα]]ς, 

γ. 5ο, Ὑἱάδιας αΠιχιᾶς Ἰμίταδας --- αήία γ]άΐπιας ΧΙ.. 525. 
84. -- Ἠΐο ποι οολμαθτοῖ, οἳ ἱπιρογ[εείαια γεχδί ἴθιπρας αΠενια 

εδί, τί ο τερείἰήοπε μμ] ἀῑσαπα. 
γ. δ4, ἀροτῶν τετρ. Ὁ. θὐ{τι. δἵπθ 8εηδα., οἵ. Π. 216, 
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ΝΟΝΝΟΤ 

’ , ῃ η 3/ -α 9 
σύζυγα µορφωσασα σοφὸν τόκον ἄσπορος ἱλὺς 

΄ ν) ω 

ἔμπνοον ἐψύχωσε γονὴν ἐγκύμονυ πηλῷ " 
- , - 1/ ν Ἶ ιά 3 , |) 

οἷς Φύσις εἴδος ὅπασσε τελεοφόρον" ἀρχεγόνου γὰρ 
, ϱω Ἰέκροπος οὐ τύπον εἶχον, ὃς ἰοβόλῳ ποδὸς ὁλκῷ 

]αἴαν ἐπιξύων, ὀφιώδεῖ σύρετο ταρσῷ, 

νέρθε δράκων, καὶ ὕπερθεν ἀπ᾿ ἰξύος ἄχρυ καρήνου 
ε) ) 3 / 3 / ΄ 3 Γ 

ἀλλοφυὴς ἄτέλεστος ἐφαίνετο δίχροος ἄἀνήρ" 

οὐ τύπον ὄγριον εἶχον ᾿Ερεχθέος ὃν τέκε Ταίη, 
γ/ 4 , / 3) 

αὔλακι νυμφεύσας γαμίην φαιστος ἐέρσην" 

ἀλλὰ Φεῶν ἴνδαλμα γονῆς αὐτόγθονι ῥίζη 

πρωτοφανὴς χρύσειος ἐμαιωθη στάχυς ἀνδρῶν" 

καὺ Βερόης νάσσαντο πόλιν, πρωτόσπορον ἕδρην, 
[ὰἳ ή Ἁ Ἡ. σ/ τω ε/ ’ 5 , 

ην Ἀρόογος αυτος ἔδειμε, σοφ]ς ὅτε φεύματι Γείης 

ὀκρυόεν Φέτο δόρπον ἑῷ πολυχανδέῦ λαιμῷ, 

καὶ λίθον Εἰλείθυιαν ἔχων βεβριθότι φόρτῳ, 

Θλιβομένης πολύπαιδος ἄκοντιστ]ρα γενέθλης, 
᾿ 5/ - ς/ Δ 3 κα 

χανδὸν ὅλον ποταμοῖο ῥόον φεφεληδὸν ἄφύσσων, 
, ο. , / »/ ς/ 

στη θεὺ παφλάξοντυ μογοςτόκον ἔσπασεν ὕδωρ, 

λύσας γαστέρος ὄγκον" ἐπασσυτέρω δὲ διώκων 
Ὢω .) [4 

δισσοτόκους υἵῆας, ἀνήρυγεν ἔγκυος αὐχήν, 
1 μ), ” {. 3 ο πορῦμὸν ἔχων τοκετοῖο λεχωῖον ἄνῶερεῶνα. 

ν. 50. ἄσπορος ὠδῆς απ. Οαπϊετϊ ὠδίς νειῖι Ταβία. Ὑεταπι 
Ἰθοίίομθιη Ῥοδῖθα ἱπγεπίῖτ Ἐαΐς, Ῥτοβαϊ Υ. 5εά. «Αά 5εµδΗΠι 1Ο 

ἀεἰθτίας Γαϊδθεῖ αὖλαξ, οἳξ. γ. 64. «ὠδὶς οἰίᾶπι Ἠ]ιοάοπιαμπδ. 

γ. 7. τομὴν θὐ1Ιῖ, οἵ. Υ. 05. 

γ. 68. τελεεφόρος εάῑῑ,. Θεᾶ εἶδος τελεεφόρον Ῥοδίι]αϊ οΡΡο- 
81ο ἀτέλεστος ἄνχρ Υ. 05. 

ν. 61. ἐπ᾽ ιξύος θᾷ[ττ. 

ν. 00. Ἠοϊιπάίαθ θ5θοί: ὃν τέκε, γαΐης αὔλακι νυμφεύσας εἴς, 
γ. 66. πρωτοφαὴς χρ. εᾱ. ϱτ. επιεπάαΏ ας ατ. 
ν. 72. χαλδὸν εᾱ. Ῥτ. χαλκὸν θᾱ. αἲί. εκ οΏδουχα οπιεμά. Εαϊῑς, 

γο]ιῖπο χαλκὸν αἆ Λέον ταίεττο2 

ν. 74, ἐπασσυτέρῳ 6Κτ. 
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Ζεὺς τότε κοῦρος ἔην, ἔτι ποῦ βρέφος" οὗ ποτο πυκνῷ 

Θερμὸν ἀνασχίζουσα φέφοο βητάρµονι παλμῷ, 

ἀστεροπὴ σελάγιζε, καὺ οὗ Τιτηνίδι χάρµη, 

Ζηνὸς ἄοσσητῆρεςρ ὀϊστεύοντο κεραυνού" 

οὗ δὲ συνερχοµένων νεφέων µυκήτορι ῥόμβῳ 

βρονταίη βαρύδουπος ἐβόμβεεν ὄμβριος ἠχώ. 

ἀλλὰ πόλις Βερόη προτέρη πέλεν, ἣν ἅμα γαίη 

πρωτοφανὴς ἐνόησεν ὁμήλικα σύμφυτος «4ϊών. 

οὗ τότε Ταρσός ἔην τερψίµβροτος, οὗ τότε Θήβη, 

οὐ τότε Σάρδιες ἦσαν, ὅπη Πακτωλίδος ὄχθης, 

χρυσὸν ἐρευγομένης, ἄμαρύσσεται ὄλβιος ἱλύς, 

Σάρδιες, ᾿Ηελίοιὸ συνήλικες' οὗ γένος ἀνδρῶν, 

οὐ τότε τις πόλις ἠεν ᾽χαιϊὰς, οὐδὲ καὶ αὐτὴ 

᾽Αρκαδίη προσέληνος" ἄνεβλάστησε δὲ μούνη 

πρεσβυτέρη Φαέθοντος, ὅθεν φάος ἔσχε Σελήνη: 

καὶ φθαμένη χθύνα πᾶσαν, ἑῷ παμµήτορι κόλπῳ 

᾿Ηελίου νεοφεγγὲς ἀμελγομένη σέλας αἴγλης 

καὺ φάος ὀψιτέλεστον ἄκοιμήτοιο Σελήνης, 

πρώτη κυανέης ἀπεσείσατο κῶνον ὁὀμίχλης, 

καὺ χάεος ζοφόεσσαν ἀπεστυφέλιξε καλύπτρην 

καὺ φθαμένη Κύπρον τε καὶ ἴσθμιον ἄστυ Κορίνθου, 

πρώτη Ἀύπριν ἔδεκτο φιλοξείνῳ πυλεῶνυ 

Υ. 7δ. ἀνασχίσασα θἁῑτι οοπῖτα Ιπείταπι; ἀνασχίσσασα οοιδι]- 
ἵο πο ἀεάῖ. 

ν. 86, ὅπη νι]σο, 
γ. 80. πτόλις οἀίτι, 
γ. 91. πρεσβυτέρους θὐΙΗ. αρθτῖο 6ΙΥΟΙΘ. 

γ. 05. ἁμεργομένη εἀϊτ, 5εὰ ρτορῖος Ρρτάεοθάεηῖία α]ίθγΙα αχ- 
διῖο ἀεάΙτ. 

γ. 04. ὑψιτέλεστον εἁ[τ, πιαῖο: Ἰοᾳιίακ ἆο Ίπα ροδὲ 8ο]επι 
παῖα. 

γ. 07. Κύπριον καὶ ἴσθμ. εἀἰτι, οπιοπᾶ, Ἠειπι. ΟτρΗ. Ρ. 61, 
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ἐξ ἁλὸς ἀρτιλόχευτον, ὅτε βρυχίην “4φροδίτην 

100 Οὐρανίης ὥδινεν ἄπ᾽ αὔλακος ἔγκυον ὕδωρ, 
." ιά / ή 3 ιά αγ 3/ , 

ὑππόῦθι νόσφι γάμων ἄρόσας ῥόον. ἄρσεχι λύθρῳ, 

αὐτοτελὴς μορφοῦτο ϐυγατρογόνῳ γόνος ἀφρῷ ' 

καὺ Φύσις ἔπλετο μαῖα' συναντέλλων δὲ Φεαίνη, 
Δ ελ, Ἡ 1 9 3 9. Πε ’ ε/-- 

στικτὸς ἱμὰς, στεφανηδὸν ἐπ᾽ ἰξύν κύκλον ἑλίδας, 
μ] [ή ο Π , 3 [ή 

105 αὐτομάτῳ ζωστῆρι δέµας µίτρωσεν ἄνασσης. 
’ ” 

καὺ Φεὸς ἰχνεύουσα δι ὕδατος ἄψοφον ἀκτήν, 

οὗ ΠΙάφον, οὐκ ἐπὶ ἨῬύβλον ἄνέδραμεν, οὐ πόδα χέρσῳ 
- , » 4 ω Ἰωλιάδος ῥηγμῖνος ἐφήρμοσεν, ἀλλὰ καὶ αὐτῶν 

ὠκυτέρ] στροφάλιγγι παρέτρεχεν ἄστυ Κυθήρων. 
΄ ΄ 110 παὶ χρόα φυκιόεντι περιτρίψασα κορύμβῳ, 

ῃ / ο, 3 { Δ ’ πορφυρέη πέλε μᾶλλον": ἀκυμάντοιο δὲ πόντου, 

χεῖρας ἐρετμώσασα Θεητόκον ἔσχισεν ὕδωρ 

γηχοµένη», καὶ στέρνον ἐφαπλώσασα Φαλάσση, 

σιγαλέην ἀνέκοπτε χαρασσοµένην ἅλα ταρσῷ ' 

116 καὶ δέµας ἠώρησε' διχαζοµένης δὲ γαλήνης 
Δ 5] / 3 ’ 1/ ε/ ποσσὶν ἀμοιβαίοισιν ὀπίστερον ὤθεεν ὕδωρ. 

καὺ Βερόης ἐπέβαινε' ποδῶν ὃ᾽ ἐπίβαθρα Φεαίνης, 
3 5 Δ 3 , ’ Ε] ΄ ’ ἐξ ἁλὸς ἐρχομένης, γαέτης ἐψεύσατο Ἀύπρου. 

γ. 10Ο, ἔγγνον εᾱ. ϱτ. επιεμᾶ, Εα]]ς. 

Υ. 101. ῥόος εᾱ. αἰτ. εκ Ιπ{ε]οὶ οοπἰθοῖ. Ἐαλκ. ὮὨθάί γδγαπι 
Ἰεείίοπειι εᾱ. Ῥτ. 

γ. 1032. γένος θ1. 816 δεηδι. Ἐπιενάανίϊ οἰἴῖαπι Ἡ]μοάο- 
ΣΠ«ΠΗ 18. 

ν. 115. στέρνον ἐρετμώσασα εἀΙ, ρατΙοΙρίο πια] ϱ ΥοΙ8. 
Ῥχαφσεά, τορεΒίο. Ἠοδετιί αδἰίαίαπι γοσβρυ]ωπι. οκ Θαλάσση 

εᾱ. αι, 

γ. 114. ἄλλα ϱᾱ. Ῥντ. οπιειά. Ἐα]ῖς. 

Υ. 119. γώρησε γιυ]ρο. 

ν. 117. ἐπέβθη, νεπύδων ὃ᾽ ἐπὶ βάθρα 9. θᾱ. Ῥτ. απάτη ἐπί- 
βαῦρα οοττεχεταῖ Ἐαΐῑς. 56 {π εἆ. αἲῖ. ταχδ5 1ιᾶἱς ἐπίβατρα εκ- 
οµδαπα. Τοΐσιαι Ῥχγαθοίατο επιεµᾶ. Οαη. 
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πρώτη Ἀύπριν ἔδεκτο, καὶ ὑψόθι γείτονος ὅρμου 
130 αὐτοφυεῖς λειμῶνες, ἐρευγόμένοι βρύα ποίης, 

ἤνθεον ἔνθα καὶ ἔνθα" πολυψαμάθῳ ὃδ᾽ ἐνὶ κόλπῳ 

ἠϊόνες ῥοδέοισιν ἐφοινίσσοντο πορύμβοις" 

πέτρη ὃ) ἄφριόωσα, Φυωώδεος ἔγκυος οἴνου, 

πορφυρέην ὠδῖνα χαραδραίῳ τέκε μαζῷ, 

195 Ληναίαις λιβάδεσσι κατάσκιον ὄμβρον ἐέρσης 

κ ἄς ἃ κ . κ ιν 

ἀργεννὴ κελάρυζε γαλαξαίῳ χύσις ὀλκῷ 

αὐτοχύτου δὲ μύροιὸ µετάρσιον ἄτμὸν ἑλίσσων, 

Περίους ἐμέθυσσε πόρους εὔοδμος ἀήτης. 

καὺ τότε Φοῦρον Ἔρωτα, γονῆς πρωτόσπορον ἄρχήν, 

120 ἁρμονίης κόσµοιο φερέεβιον ἠνιοχῆα, 

ἄρτιφανὴς ὥδινεν ἐπ᾽ ὀφρύσι γείτονος ὅρμου” 

καὶ πάϊς ὠκυπόδης, κόπον ἄρσεγα ποσσὺ τινάξας, 

γαστρὸς ἀμαιεύτοιο µογοστόκον ἔφθασεν ὥρην, 

μητρὸς ἀνυμφεύτοιο μεμυκύτα κπύλπον ἄράξαο, 

125 «)ερμὸς ἔτυ πρὸ τόκοιο" κυβιστητῆρι δὲ παλμῷ 

δινεύων πτερὰ κοῦφα, πύλας ὠϊξε λοχείης. 

γ. 130. ἔγγυος οἴνου εᾱ. Ῥε. επι, Ἑα]]ς. 

. 136. κατάσκιον ἀϊοθιο Ῥοϊαῖε, αἱ Ἠΐο, αἱ αΏδί, αἆ κιεῖν 6ἱὲ 

σκἰδνασθαι τοια]1. Ἐδι Ἰδίτις ε ἑοτεμ]ατί Ίαομ ἀίδρετοις, ἀετί- 

γαϊαβ, ἐπιδεγ τογί, Ταμίας θδῖ ἴωππου Ἠοιπϊπήδι ΤῬοΐρταϊ κατάρ-- 

ὅντον, Υεὶ {. κατάσσυτον, 5εά {τααίας Εεμίο 810. ΤῬοδί Ἠωπο 
γεσδυπι ἸαςιπᾶαΠι 6556, Ἰθχιςδ Ἰωχραϊαβ οδίεπάίτ. ΄ Ἠεοίο Ἰαοίῖ8 

πηθμίο ἵπ Ἠιἱαδηιοςί ἀθθογίριομίβαβ ποπ Ρταρίεγπα τας, οοΡΗ. 
ΧΧΤΙ. 16, 8ᾳᾳ. Φεά Πίο Πηαπι ἀπιετάι, ΟΡίίες πιοπθµάσπι, 

ὁλλῷ Ῥτο ὁλκῷ ΘΧοιδιΙΏ 6986 {π εᾱ. α1ῖ, 

Υ. 1290. Όοῦρον ἄρηα εᾱ. Ῥχ. οοτῖαῖπι θιποπθατυπῖ Ἐακ. οἳ 
θαπῖ. 

γ. 193. τόκον εάΙ, Ὠθάί, ααοὰ ρτοχίημτη γ]ἀεραίαχ; σεὀ 
πρότον, κτύπον αἰας {οτί ῥταρίι]1δ8εῖ, 

Υ. 195. πυβηστητῆρι εἆ. Ρτ. 

7ο]. ΤΠ. Α 8 
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Λ 4 ] ’ |) ο Δ 1 ω καὺ ταχὺς αἰγλήεντι Φορὼν ἐπὶ μητρὸς ἀγοστῷ, 

ἄστατος ἀκλινέεσσιν Έρως ἀνεπάλλετο μαζοῖς, 
’ .. / / ςα αμ ”ω 

στήθεῦ παιδοκόµῳ τεταγυσµέγος' εἴχε δὲ φορβῆς 

ἵμερον αὐτοδίδακτον' ἀνημέλκτοιο δὲ «δηλῆς 

ἄκρα δακὠν, γονίµων Λιβάδων τεθλιμμένον ὄγκου, 

οἰδαλέων ἀκόρητος ὅλον γλάγος ἔσπασε μαζῶν. 
ῃ σσ 

"Ρίζα βίου, Ῥερόη, πολίων τροφὸς, εὖχος ἀνάκτων, 

πρωτοφανὴς, «4ἰῶνος ὁμόσπορε, σύνθρονε κόσμου, 

ἕδρανον Ἑρμείαο, «{ίκης πέδον, ἄστυ θεμίστων, 

ἔνδιον Εὐφροσύνης, Παφίης δόµος, οἴκος ᾿Ερώτων, 

Έάκχου τερπνὸν ἔδεθλον, ἐναύλιον ᾿Τοχεαίρης, 

Νηρείδων ἀνάθημα, 4ιὸς δόµος, “Ἴρεος αὐλή, 

Ὀρχομενὸς «Χαρίτων, «4ιβανηϊΐδος ἄστρον ἀρούρης, 

Τηθύος ἰσοέτηρος, ὁμόδρομος ἡκεαχοῖο, 
[ὰ] ιά Ε) [ή εω ΄ ο 

ὃς Βερόην ἐφύτευσεν ἑῷ πολυπίδακι παστῷ, 

Τηθύος ἰκμαλέοισιν ὅμιλήσας ὑμεναίοις, 

ἥνπερ “μυμώνην ἐπεφήμισαν, εὖτέ ἕ µήτηρ 
ες .ω ή ς Π ’ ὸ οω 

ὑδρηλῆς φιλότητος ὑποβρυχίῃ τέκεν εὐνῇ " 
3 ’ ς ’ / 4 «/ ςΑ ο 

ἀλλά τις ὁπλοτέρη πέλεται φάτις;, ὄττι µιν αὐτὴ 

ἀνδρομέης Κυθέρεια κυβερνήτειρα γεγέθλης 
3 μ ’ 3 [ή , , 

“σσυρίῳ πάνλευκον «ἄδωνιδυ γείνατο µήτηρ. 
ια) ιά 3 / 3 ’ ’ 

καὶ δρόμον ἐνγεάκυκλον ἀπαπλήσασα σελήνης, 
γ 3 ’ . , Ὅ γε , αλα ον ω φόρτον ἐλαφρίζει'. φθάµενος δέ µιν ὠκέῖ ταρσῷ, 

Υ. 120. εἶχε δὲ Φοίβην εὐῖα. επιθιάανίι Ομ. 5εά, ααοά αἲ 

πΙΠο Ἠαβεμῖ, στήθει τε]αιι1τ. 
Υ. 141. ὄγκῳ οὐ 1ῖ. 5ἵπθ οΟµΦΒΙΓΙΟΙΙΟΠΘ, 
γ. 145. πτολίων εα(τε. 

γ. 148. νηρείδων εᾱ. Ρ5. 

ν. 1ό7. γείτονα θᾱ. Ῥτ. Ῥτοβαβί]τες οπιεπά. Ἐαὶκ. Οαείδτιι 

[αοῖ]ο Ιπιθ]Η βίας, ος παγλεύκῳ 4δ, δοτϊρεπά αι πο 88, 

γ. 198. Ἠποάοπιαππιβ αδογίρεῖί: ο γ]άείαν Ἠΐο 9956 ἀθίθοιιδ. 

γ, 150. ἐλαφρίζειν 4. μχ. ἐλάφριζεν' φθάμενος θἱ. αἷτ. οκ 

εμιθηά, Γαλ], 
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[ή 

ἐσσομένων κήρυκα, «4ατινίδα δέλτον ἀείρων, 

εἰς ἢΏερόης ὠδῖνα µογοστόκος ἤλυθδεν Ερμῆς 

καὶ Θέμις Εϊλείδυια" καὶ οἰδαλέου διὰ κύλπου 
η σου Ε] Γε / 

στεινοµένης ὠδῖνος ἄναπτύξασα καλύπτρην, 
..... ῃ ’ / -- ὀξὺ βέλος κούφιζε πεπαινοµένου τοκετοῖο, 

Φεσμὰ Σόλωνος ἔχουσα" παρεξοµένῃ δὲ Λλοχείῃη, 

λυσιτόκῳ βαρὺ νῶτον ἐπικλίνασα Φεαίγ], 
Ἡ) ’ / , / Κύπρις ἀνωδίνεσκε, καὶ 4τθίδος ὑψόθι βίβλου 

-” λ σα / σ ω παῖδα σοφὴν ἐλόχευσε, -ακωτίδες οἷα γυναῖκες 

υἱέας ὠδίνουσιν ἐπ᾽ εὐκύκλοιο βοείης. 
υπ , 3 ’ 3 ῃ η ο / 

καὺ τύκον ἀρτιλόχευτον ἀπέπτυε Φηλεὺ κὀλπῳ, 
/ ο / ῃ 

ἄρσενα μαῖαν ἔχουσα, δικαςπόλον υἶέα Ἰήαίης ' 
λ , 9 , 3 3 ’ Δ / καὺ βρέφος εἲς φάος Ίγεν᾽ ἐχυτλώσαντο δὲ κούρην 

3/ .. | οω 
τέσσαρες, ἄστεα πάντα διππεύοντες, ἄλται, 

ε, ” ε/ , , 

ἔἐκ Ἠερόης ἵνα γαῖαν ὕλην πλήσωσι Φεμίστωγ. 

τ] δὲ λοχευομένη πρωτάγγελος εἰθέτι Φεσμῶν, 
Σω; η. [ή -” λ. ΄.. 9ι- ΄.. [ιά 

κεανὸς πόρε χεῦμα λεχώϊον ἰξύν κόσμου, 
3 /’ ρω / ιά ε/ 

άενάῳ τελαμῶγι χέων μιτρούμενον ὕδωρ" 
’ 3 [ά χερσὲ δὲ γηραλέησιν ἐς ἀρτιτύκου χρόα κούρης, 

ιά Π , ώ ΄ , »/ 

σπάργανα, πέπλα «4ίκης ἀνεκούφισε σύντροφος «4ἴων, 
’ 3 , ε/ , 1/ 3 Π 

µάντις ἐπεσσομένων, Ότυ γήραος αχθος ἀμείβων, 
ς σα; 3 / , ’ ... 

ὡς ὄφις ἀδραγέων φολίδων σπείρηµα τινάδας, 

γ. 160. ἐσσομένην π/ρυκα θἁ(ίτ. 1πα]θ6, ϱΓ. ν. 18Ο. 
Υ. 106. παρεζοµένη εἀ[ι. αααδὶ Ὑεμις θ986ἱ, δεᾷ ἵπ Τ]επιί- 

ἀθια (ν. 1602.) αδδἰάεηίθια αἳ Τμιοῖπας Ῥατίθῦ Δξθηπίθπι ἆοτδαιι βτα- 

γίαςδ αΠοοϊίαπι ἀθομπαί Ὑεηωιι εἳ Πα ρατίαι εα[τ, 

γ. 106. βαρύνωτον οςτῖ, 

γ. 1607. Κύπριν εἁῖ, πιουδίτα Ἰοεμομίδ, «ιοἰᾳιοῖ Πο 811, 
Ἰβίπας οκργοδνίῖ. 

γ. 100. εὐκυκλοῖο θ4, ϱγ. οιηθιιά. Εα]ῑς, 

γ. 17ο. ἐπέπτυε οά1τε, οοπίτα Νοπμί αθυή, 

Υ. 175. τῇδε ποια ϱεά11ι, 

Αα 2 
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ἔμπαλιν ἠβήσειε, λελουμένος οἴδμασο θεσμῶν" 

Φεσπεσίην δὲ Φ ύγατρα Λλοχευοµένης “φροδίτης, 

σύνθροον ἐκρούσαντο µέλος τετράζυγες «δραι. 

1896 «Καὺ Παφίης ὠδῖνα τελεσσιγόνοιο µαθόντες, 

ΦἾρες ἐβακχεύοντο" λέων δέ τις, ἀβρὸν ἄθύρων, 

χείλεῦ μειλιχίῳ ῥαχίην ἠσπάζετο ταύρου, 

ἀκροτέροις στοµάτεσσι φίλον μυκηθμὸον Ἰάλλων ' 

καὶ τροχαλῇ βαρύδουπον ἐπιῤῥήσσων πέδον ὅπλῇ, 

190 ἵππος ἄνεκροτάλιζε, γενέθλιον ἦχον ἀράσσων" 

καὺ ποδὸς ὑψιπόροιο Θορὼν ἐπιβήτορι παλμῷ 

πόὀρδαλις αἰολόνωτος ἐπεοκίρτησε λαγωῷ' 

ὠρυγῆς ὃ᾽ ὀλόλυγμα χέων φιλοπαίγµονι λαιμῷ, 

ἀδρύπτοις γενύεσσι λύκος προςπτύξατο ποίµνην: 

195 καΐ τις ἐνὶ ξυλόχοισυ Λιπὼν κεμαδοσσόον ἄγρην, 

ἄλλον ἔχων γλυκὺν οἴστρον, ἅμιλλητῆρι χορείῃ 

ὀρχηστὴρ ἐρίδαινε κύων βητάρµονι κάπρῳ" 

καὺ πόδας ὀρθώσασα, περιπλεγθεῖσα δὲ δειρῇ, 

ἄρκτος ἀδηλήτῳ δαµάλην ἠγκάσσατο δεσμῷ 

300 πυκνὰ δὲ κυρτώσασα φιλέψιον ἄντυγα κόρσης, 

πόρτις ἀνεσκίρτησε, δέµας λιγμῶσα Λεαίνης, 

ἡμιτελὲς μύκημα γέων πέµπουσα γενείων 

καὺ φιλίων ἐλέφαντι δράκων ἔψαυεν ὀδόντων. 

καὺ δρύες ἐφθέγξαντο" γαληναίῳ δὲ προοώπῳ 

3οὔ ἠθάδα πέµπε γέλωτα φιλομμειδὴς “φροδίτη, 
, [4 [ή ΄.. , ο 

τερποµένων ὀρόωσα λεχώϊα παίγνια ὃηρῶν. 

γ. 196. αδρὸν ἀθύρων αϊτ. ο. ΧΙΙΥ. 2. 

γ. 1809. τροχαλαῖς εἀΙΠ. πα]]ο πεχα. Ἠ]ιοάοιπαπηις ὁπλαῖς ἵπ 
Ώπο Υει5ι18. 

γ. 104. προπτύξατο θὰ. Ῥγ. οπιθη(]αἴπα ἵπ αἲε, 

γ. 108. Ῥτίοτίρας γογρίς αἆ απίςεθᾶἁ, τε]ειῖθ, Ῥοδὶ ὀρθώσασα 

πια] Ῥραποίυση {π οοτπα ροπιπῖ οὐ. δειρῇ οᾱ. αἷι. 

γ. 301. δέχας Λιχμώσασα λ, θά. Ῥει θιιεμᾶ, Γα]κ. 
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πᾶσι μὲν ἄμφελέλιζε γεγηῦότα κύκλον ὀπωπῆς, 

πᾶσιν ὁμοῦ' μούνην δὲ συῶν οὔκ ἠῶελε Λεύσσειν 

τερπωλὴν, ἅτε µάντις, ἐπεὺ συὸς εἰκόνε μορφῆς 

ἄρης καρχαρόδων, Φανατηφόρον ἰὸν άλλων, 

ζηλομανὴς ἤμελλεν ᾽4δώνιδι πότμον ὑφαίνειν. 

Καὺ Ἠερόην γελόωσαν, ἔτι βρέφος, ἄμματι χειρὼν 

δεξαµένη παρὰ μητρὸς, ὅλου κόσμοιο τιθήνη, 

παρθένος “4στραίη, χρυσέης Ὀρέπτειρα γενέθλης, 

ἔνγομα παππάζουσαν ἀνέτρεφεν ἔμφρονι µαζῷ 

παρθενίῳ δὲ γάλακτι ῥοὰς βλύξουσα Θεμίστων, 

χείλεα παιδὸς ἔδευσε, καὶ ἔβλυεν εἲς στόμα κούρης, 

άτθίδος ἡδυτόκοιο περιθλίψασα μµελίσσης 

δαιδαλέην ὠδίνα πολυτρήτοιο λοχέίης, 

κηρία φωνήεντα σοφῷ κεράσασα κυπέλλῳ; 

εἴ ποτε διψαλέη ποτὸν ἤτεεν, ὥρεγε κούρῇ 

Πύθιον, “4πόλλωνι λάλον πεφυλαγμένον ὕδωρ, 

3} ῥύον ᾿Ιλισσοῖο, τὸν ἔμπνουν ἄτθίδι Ἰζούση 

ΤΠιερικαὺ δονέουσιν ἐπ᾽ ἠόνι Φοιβάδες αἴραν" 

καὶ σιάχυν ἄστερόεντα περιγνάµψασα, πορύμβων 

χούσεον οἷά περ ὅρμον ἐπ᾽ αὐχένι Φήκατο κούρης. 

κοῦραι ὃ᾽ ἀβρὰ Λοετρὰ, χορίτιδες ᾿Ορχομενοῖο, 

ἀμφύπολοι Παφίης, μεμελημένον ἐννέα ΙΜούσαις 

ἔκ κρήνης ἀρύοντο νοήµονγος ἵππιον ὕδωρ. 

τ, 207. ὁπωπαῖς ες, ϱτ. οιπειά. Ἐα]ῑς, 
τ. 215. ἔννομα παπταίνουσαν εεττ, οἱοσαπίθιι θί ΥογθδἰιηαΙ 

1εείοπθιι ἀπνθίί Εα]ς, 
γ. 318. µελίσσας, αοοιδαϊἰγο οαδα, εζ1ῖ, 1α]θ. 

τ. 221. ἤτεεν εὰ. Ῥε. 1ποκ κούρη ἀϊταάαο οἀ/ίο, 
γ. 224. πἰερι καὶ --- ἠόνι οἁιιτ. 
ν. 229. 326. Ἠὶ ἆπο γεια ἵπ θά. ραμΙο ἰπίεγίας ροσὶ ν. 

239. Ἰθραπίαν, αἱίεμο Ίοσο. Ἐλθηίπι αχίδία αἆ Οχαιία ΑΙ] {Α- 

οαμῖ, 584 Αδίχαθαθ ἀθρθμίαχ, ἆμάς Ἠ1γβο εδι 1μῖθυ ἰάθγα, 
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25ο Καὶ Βερόη βλάστησεν, ὁμόδρομος ᾿Τοχεαίρη, 

δίκτυα Φηρητῆρος ἀεριάζουσα τοκῆος 

καὶ Παφίης ὅλον εἴδος ὁμόγνιον εἴχε τεκούσης, 

καὶ πόδας αἰγλήεντας' ὑπερκύψασα δὲ πόντου, 

χιονέῳ σκαίρουσα Θέτις βητάρµονι ταρσῷ, 

255 ἄλλην ἀργυρόπεζαν ἴδεν Θέτιν' αἰδομένη δὲ 

κρύπτετο, δειµαίνουσα πάλιν στόμα Κασσιεπείης. 

"σσυρίην ὃδ᾽ ἑτέρην δεδοκηµένος ἄξυγα κούρην, 

Ζεὺς πάλιν ἐἑπτοίητο, καὶ ἡθελεν εἶδος ἀμεῖψαι " 

καί νύ κε φύρτον Ἔρωτος ἔχων ταυρώπιδι μορφῇ, 

940 ἀκροβαφὴς πεφόρητο δι ὕδατος ἴχνος ἐρέσσων, 

κουφίζων ἀδίαντον ὑπὲρ γώτοιο γυναῖκα, 

εἶ μὴ μνῆστις ἔρυκε βδοκραίρων “ὙΥμεναίων 

Σιδοχὶς, ἄστερύεν δὲ µέλος ζηλήμονι λαιμῷ, 

γυµφίος Εὐρώπης, µυκήσατο ταῦρος Ολύμπου, 

245 μὴ βοὺς ἰσοτύποιο δι αἰθέρος εἰκόνα τεύχων, 

ποντοπόρων στήσειε νεώτερον ἄστρον Ερώτωγ. - 

καὺ ἨῬερύην, διεροῖσιν ὀφειλομένην Ὑμεναίοις, 

γνωτῷ λεῖπεν ἄκοιτιν, ἐπιχθονίης περὶ νύμφης 

ὑσμίνην γαμίην πεφυλαγµένος ᾿Εννοσιγαίου. 

950 Τοίη ἔην Ἠερόη, Χαρίτων Θάλος" εἴποτε κούρη 

λαροτέρην σίµβλοιο µελίῤῥυτον ἤπυε φωνήν, 

ἡδυεπὴς ἀκόρητος ἐφίστατο χείλεσι Πειθώ : 

καὺ πινυτὰς οἴστρησαν ἀκηλήτων φρένας ἄνδρῶν 
ο κι δρ 

γ. 251, δύκτια εᾱ. ϱτ. θιπθιιά. Τα]]ς. 
γ. 245. ἑηλήμονι δαίµων οἀλι. Τεεμπι θιηθιά. 0411. 

γ. 300. οἴστρησεν εἀ], αδθὶ απο γθιδαπι οχεἰρἰεβαί Υ. 255. 

ταχραϊο οτά(µε, Τταπβδροδι{ εἴ οοτγεχί:ῖ Φοα1ἱσετ. ΤΓταπδροδίῖοπθ 

ΟΡι16 6956, πθβαραϊι Οιπαθας, Υ. 390. ἔκρυπτονν 8ο. ὀφθαλμοί, 

Ίερειςδ. Ἐτιδίτα. Θἰπιμῖος Θε]μγας. αἆ ιδ. Ῥ. 175. «που ἀείθ- 

τίαδ, Ῥαϊο, Ίεβοτες ἔκρυπτον, οθτίε φαιεδρότεροι χαρίτεσσεν, «πι 

Φαμήπτε]Ηρθμάω ᾖσαν. Ἑοσάεια γειςιιβ 206, 206. το οοτταρίϊ 
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ὀφθαλμοὶ γελόωντες, ἄκοντιστ]ρες ᾿Ερωτων. 

"4σσυρίης ὃδ᾽ ἔκρυπτεν ὁμήγυριν ἥλικος ἥβης 
, ’ 

φαιδροτέραις χαρίτεσσιν, ὕσον πλέον ἄστρα καλύπτει, 
3 ολ, ρ] .ϱω δεις / τ; λ /’ 

ἀνεφέλους ἄκτῖγας ὀϊστεύουσα, Σελήνη 
4 3 ἃ ἡ ι , , 

πλησιφαῆς' λευκοὺ δὲ παρὰ σφυμὰ γείατα κουρης 

πορφυρέοις µελέεσσιν ἐφοιχίσσοντο χιτῶνες. 
3 ’ / ρω , ε/ ! 

οὐ νέµεσίς ποτε τοῦτο, καὺ εἰ πλέον ἥλικος Ίβης 
}/ , Ελ , τηλίκον ἔλλαχεν εἶδος, ἐπεί γύ οἳ ἀμφὺ προεωπῳ 

/ [ή κάλλεα διχθαδίων ἀμαρύσσετο φαιδρὰ τοκήωγ. 
εν 3 «ων 

Ἡν τότε Κύπρις ἰδοῦσα, φοήμογος ἔγκυος ὀμφῇῆς, 
9η / .ὸ / 

ὠκυτέρην ἐλέλιζε περιστρωφῶσα μενοιγην’ 
λ ΄ ς , η , οω 2λ , 

καὺ νὀον ἱἵππεύσασα περὶ χθόνα πᾶσαν ἄλητην, 
’ 

φαιδρὰ παλαιγενέων διεµέτρεε βάθρα πολήων " 
, 

ὄττι φερωνυμίην ἑλικώπιδος εἶχε Ἰυκηήνης, 
, , Νν ῃ 

στέµµατι τειχιόεντι περιζωσθεῖσα ΙΤυκήνη 

Κυκλώπων κανόνεσσυ, καὶ ὧς Νοτίῳ παρὰ Νείλῳ 
, ν ῃ 

Θήβης ἀρχεγόνοιο φερώνυμος ἔπλετο Θηβη᾽ 
” ’ 1/ , 

καὶ Ῥερόης µενέαινεν ἐπώνυμον ἄστυ γαρᾶξαι, 
’ 

ἀντιτύπων µεθέπουσα φιλόπτολιν οἴστρον ἐρωτων. 

φραζοµένη δὲ Σόλωνος ἀλεξικάκων στίχα Ὁεσμῶν, 
” , 

δόχµιον ὄμμα τίταινεν ἐς εὐρυάγυιαν 4θηνην, 
ον κ» ; Δ γνωτῆς ζῆλον ἔχουσα δικαρπόλον' ἐσσυμένη δὲ 

ἠερίην ἀψῖδα διεῤῥοίζησε πεδίλῳ 

Ὑγακαξ, 9ΥΊν. ΤΠ. Ρ. 72. ἔκρυπτον --- ὕσον μέον᾽ ἄστρα Ἠ. α- 

ἀειθ: ,,µέονα ΟΡΙπΟΣ Ρο µείονα, υπἳ πλέονα πλείονα: 1311 ΜΟΥΙ- 

ταῖος α[[θοῖαι Νοπμας; οἳ αάή] αιιά Ίοοο οοπγεμίθης 1εμιθς κ” 

εοβιιαβίτασ. 6 Τδιπεγθ! Ἔκρυπτεν εἴῖαια Ε]ιοάοιπαπΗτ1δ. 

γ. 262. κάλλει θἁ1ιτ. 

ν. 265. ἔγγυος θ. Ῥτ. θιχιθιᾶ. ἵπ θὰ, αι. ἘῬταειετεᾶ αῦ 1μ]ο 

γουδμ8 Ργαεςιἱδοοί {ογίαθθθ τὴν τότε εἰς, 

γ. 375. Οομοἰμηίιδ 6966ἱ ἐσόυμένῳ --- πεδίλω. 
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ε 5 4 ή 

εἰς δόµον “ἁρμονίης παμµήτορος, ὁππόθι νύμφη 
- ΄ 

εἴκελον οἴκον ἔναιε τύπω τετράξυγι κόσμου 

αὐτοπαγὴ' πίσυρες δὲ Φύραι στιβαροῖο µελάθρου 
5 η η τς , ’ 3 9 ας .θ ώ 35ο ἀθῥαγέες πισύρεσσιν ἐμετρήῦησαν ἄήταις 

καὶ δόµον ἐθῥύοντο περίτροχον, εἰκόνα κόσμου, 

δμωΐδες ἔνθα καὶ ἔνθα" μεριζοµένων δὲ Θυρέτρων, 

ἸΑντολίη, Φεράπαινα, πύλην περιδέδροµεν Εύρου, 

καὶ Ζεφύρου πυλεῶνα ἄύσις, Βρέπτειρα Σελήνης, 
’ - -” 

386 καὶ Νότιον πυρὀεντα ἸΠεσημβριὰς εἴχεν ὀχζα, 

καὶ πυκινὴν νεφέεσσι παλυνοµένην δὲ χαλάζη, 
/ , , , - 
ἄρκτος, ὑποδρήστειρα πύλην ἐπέτασσε Ῥορῇος. 

” / ο , 

Χεῖθι Χάρις προθοροῦσα, συνέµπορος “ἀφρογενείη, 

Ἐύρου κόψε Φύρετρον Εωϊον. ἐνδόμυχος δέ, 

3990 ἀγτολίης κροκόεντος ἀρασσομένου πυλεῶνος, 
3’ 3 ’ , 2ὶ Γ ς 
ἄνδραμεν ᾿Αστυνόμεια, διάκτορος" ἵσταμέενην δὲ 

Ἀύπριν ἐεαθρήσασα παρὰ προπύλαια µελάθρου, 
1 / ’ 5 ο. 

ποσσὺ παλιννόστοισι προάγγελος ἠλθεν ἀνάσση. 

ἢ μὲν ἐποιχομένη πολυδαίδαλον ἴστὸν Ἰ4δήνης 
/ 4 ε/ ς 4 λ ωω 

295 κερκίδι πεπλον ὤφαινεν' ὑφαινομενου δὲ χιτῶγος 

πρώτην γαΐαν ἔπασσε µεσόμφαλον ἀμφὶ δὲ γαίη 

ν. 277. δρόµον "4ρμ. εᾱ. Ῥτγ. επιεπά. αχ. 

γ. 2785. ἴκελον ε1ῖ, 

τ. 98Ο. ἐμιτρώθησαν οὐ]. πι ἱπερία ἱπιαρίπε; σεά ευπάεια 
6ιχοσθια τἰάππας ΧΧΥΙ. 507. 

ν. 381. καὶ ὃόλον οἀἴτ, ΤπιεπάανΙϊ εἰἶαιι Ἡ]λοάοπιαμπαθ, 1Ιάεια 

εἰκόνι, 
ν. 297. ἐπέτασσε {οΓΙ8660 58ἨΊΠΙ θ8ῖ, 5εά αρίϊῖας ἀῑκίφεθι ἐφύ-- 

Λασσε. 

ν. 3258. προθορώσα --- Πριγενείη εἀῑιῖ. 5ἵπε 6Θη5α. Ὁθιπιο εδῖ 

4ο Ύεμθτθ, ϱ{[. Υ. 260. 275. 844. ααατα (τατία εοπήϊαϊίας, 
ν. 289. θύρεθρον εαἵτι. 

γ. 201. ἄνδρα μὲν εᾱ. Ῥν. οπιομὰ. Έα]. 

ν. 396. ἔτασσε ἰεηίαγεταίϊ Ἐα]κ. οεὰ Όμμ. νω]ραῖαιι τεοἰο ἆε-- 
Γειά(ε. 

αλ... λα 
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οὐρανὸν ἐσφαίρωσε, τύπῳ κεχαραγµένον ἄστρων: 

συμφερτὴν δὲ «άλασσαν ἐφήρμοσε σύζυγυ γαίῃ. 

καὶ ποταμοὺς ποίκιλλεν" ἐπ᾽ ἀνδρομέῳ δὲ µετώωπῳ 

ταυροφυὴς μορφοῦτο κερασφόρος ἔγχλοος οἰκών' 
” 1 .0 , . 
καὶ πυμάτην παρὰ πέζαν ἑὔκλωστοιο χιτῶνος 
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ὠκεανὸν κύκλωσε περίδροµον ἄντυγυ κόσμου. 

ἀμφίπολος δέ οἳ ἠλθε, καὶ ἐγγύθι «Φήλεος ἱστοῦ, 

ἱσταμένην γγειλε παρὰ προθύροις ᾿4φροδίτην. 

καὺ Φεὸς, ὡς ἤκουσε, µίτους ῥύψασα χιτῶνος, 

Φέοκελον ἱστοπόνων ἄπεσείσατο κερκίδώ χειρῶν" 

καὺ ταχινὴ πυκάσασα δέµας γιονωδεῖ πέπλῳ 

φαιδροτέρη χρυσέης ὑπερίζανεν ἠθάδος ἕδρης, 

δεχνυµένη Κυθέρειαν. ἀναίξασα δὲ Φώκου 

τηλεφανῇ κύδηνεν ἐπερχομένην "ἀφροδίτην. 

καὺ Παφίην ἵδρυσεν ἐπὺ «Ἀρόνον ἐγγὺς ἀνάσσης 

Ἐὐρυνόμη τανύπεπλος' ἀτυζομένου δὲ προρώπου 

Κύπριν ὀπιπέύουσα κατηφέῦ µάρτυρυ μορφὴ, 

παντρόφος “ἁρμονίη φιλίῳ μειλίξατο μύθῳ' 

Ῥΐζα βίου, Κυθέρεια, φυτοσπόρε, μαῖα γενέθλης, 

ἐλπὶς ὅλου κόσµοιο, τεῆς ὑπὸ φεύματι βουλῆς 

ἀπλανέες κλὠθουσι πολύτροπα νήματα οῖραι --- 

ἂε κ κ ἂε . κ κ Χε 

εἰρομένη Φέσπιζε, καὶ ὡς βιότοιο τυθήνη, 

ὧς τροφὺς ἀθανάτων, ὡς σύγχρονος ἥλικι κόσµῳ, 
9 ο ἄ , , Μο 3/ ᾱς 

εἰπὲ, τίνι πτολίων, βασιληΐδος ὄργανα φωνῆς, 

Υ. δο2. ἄντυγα κο Ρίῖας {πι ο, αἲξ, ποδίτπα ρταεθίαϊ θἱ, ρυ. 
γ. 510, κύδῃνεν θά111. 
ν. 517. Ῥοδί Ἠμπο γθεδιι Ίαῑι Ἐα]ϊς, α]φιιά ἀεείάσταραι. Αρεγ- 

ἔππα θ5ἳ, ἆθθβδο οί Πποθιι οταομίθ αὖ Ἠατιιοπία ἀϊσθη(]αο θἳ Ἱπὶ- 

Όυπα θα, ὅαπα Ὑθμμό χθδροµάοί, 

ν. 518. εἰρομένη οι. Ἠατιποπίαπα ἱμίθγχοδαιιτα Ὑδμις αἱ - 
εχαῖς οἱ, Υ. 38. 564. 
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ΜΟΝΝΟΥΤ. 
’ 9 ’ ες , ” 

λυσιπόγων ἀτίγακτα φυλάσσεται ἡγία Ὀεσμῶν; 
α ’ ΄ ρω 

ὕττι πολυχρογίοιο πόθου δεδονηµέγον ἰῷ, 
ε/ / χ/ / ς / Ίρης κέντρον ἔχοντα κασιγγήτων ὙΥμεναίων, 

εἲς χρόνον ἑμείροντα τριηκοσίων ἐγιαυτῶν, 

ΖΊνα γάμοις ἔζευξα" χάριν δέ µοι, ἄξιον ἔργων 
Ν ς νυν ’ ΄ ο ’ 

μισθὸν ἑοῦ Φαλάμοιο γοήμοχι γεῦσε καρήτῳ, 
/ ο / αἱ χ}’ ΄ 

ὕττι μι] πολίων, ὧν ἔλλαχον, ἐγγυαλίξει 
λ , Δ ; 

Όεσμα «ἄίκης' ποθέω δὲ δαηµεναι, εἶ χθονὶ Κύπρου, 
3 ͵ ο αγ ο τες 
πηὲ Πάφῳ τάδε δῶρα φυλάσσεται, Τὲ Κορίνδῳ, 

ο α, ῃ ὸ οω 

ἢ Σπάρτη, «4υκόοργος ὅδεν πέλεν, Πὲ καὶ αὐτῆς 

κούρης ἡμετέρης, Βερόης, εὐήνορι πάτρ]. 

ἀλλὰ δίκης ἀλέγιζε, καὶ ἁρμογίην πόὀρε κόσμῳ . πο ον κφοσθμα ημας .. 
ς ’ - / 3 Δ " .) λ 

-«4ριονίη γεγαυῖα βιοσσοος"' εἲς σὲ γὰρ αὐτη 

πέµιῃεν ἐπειγομένην µε ΦΔεμιστοπόλων τροφὸς ἀνδρὼν 
/ 3 [ή λ λ ’ μ.) ς ον παρθένος ἄστερύεσσα" τὸ δὲ πλέον ἔνγομος Ερμῆς 

ζω , ψ , ο , τοῦτο γέρας µοι ἔδωκε, βιαζοµένους ἵνα μουνη 
ο, ας. ς Γ 
ἄνέρας, οὓς ἔσπειρα, γάμου Φεσμοῖσι σαωσω. 

, , / ως φαμένην Φάρσυνε Θεὰ, καὶ ἀμείῥετο μυθῳ: 
’ ’ ρω [ή ΄ 

γένεο Ὀαρσαλέη" μὴ δείδιθι, μῆτερ ᾿Ερωτων" 

ἑπτὰ γὰρ ἐν πιγάκεσσιν ἔχω μαντήϊα κόσμου, 
͵ « ’ 

καὶ πίνακες γεγάασιν, ἐπώνυμοι ἑπτὰ πλανήτων. 
ὃν .. ͵ Π , - Γ 

πρῶτος ἐὐτροχάλοιο φερώνυμός ἐστι Σελήνης" 
ὃ ’ ςτ- , ’ Γα ’ 3 , 

εὔτερος Εμμείαο πίναξ χούσειος ἀκούει, 
{λ τν ’ / 32/ 9 ην 

στίλῥων, ᾧ ἔγι πάντα τετευχαται οργια Φεσμω 
, , , ε , 4 οὕχομα σὸν µεθέπει ῥοδόεις τρίτος" ὑμετέρου γὰρ 

᾿ 

ν. ὅ24. Ίαμβε: ἔζευξα γάμοις Ζῆνα, ἐμείροντα εἰς Ίρ. τρ. 

ἐνιαυτῶν, Ῥτορίετθᾶ πολυχρόνιον πόθον ἀῑκῖὲ ν. 522. 
ν. 227. πτολίων οεἁ(τε, 

ν. 520. Όπαπι Ῥαγαια οᾶμίε Ἡίο ἆθ Οοτίυίπο, Θρατία οἱ Τγ- 

οπχΡο βαττῖαῖ, αβί νιάεβίπιαδ, 

γ. 506. γέραε µοις ἔοικε, βιαζοµένου ἵνα µ. 64. Ῥγ. γέραξ µοι 

ἔοικε, βιαζοµένου θᾱ. α]ι. οκ επιομάαῖ. Εαις. µαταπι δα{Ποἱειίθ. 
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ἀστέρος ἠῴοιο φέρει τύπον' ἕπταπόρων δὲ 

τέτρατος, ᾿Ηελίοιο, µεσόμφαλός ἐστι πλανήτων" 

πέµπτος, ἐρευθιόων, πυρόεις κικλήσκεται 4ρης᾽ 

καὶ φαέθων, Ἰρονίδαο, φατίξεται ἑκτὸς ἀλήτης: 

ἕβδομος ὑψιπόλοιο Κρόνου πέλεν, ούνομα, φαίνων.' 

τοῖς ἔνι ποικίλα πάντα µεμορμένα έεφατα κύσµου 

γράμματι φοινικόεντυ γέρων ἐχάραξεν ᾿Ὀψίων. 

ἀλλ᾽, ἐπεὶ ἰθυνόων µδ διείρεαυ εἴνεκα ὃεσμῶν, 

πρεσβυτέρη πολίων πρεσβήϊἑα ταῦτα φυλάσσω᾿ 

εἴτ) οὖν “4ρκαδίη προτέρη πέλεν, ἢ πόλις ᾿Ἠοῦς, 

Σάρδιες εὖ γεγάασι παλαίτεραι, εἰ δὲ καὶ αὐτὴ 

Ταρσὸς ἀειδομένη πρωτόπτολις, εἰ δέ τις ἄλλη, 

οὖκ ἐδάην' Κρύνιος δὲ πίναξ τάδε πάντα διδάσκει, 

τίς προτέρη βλάστησε, τίς ἔπλετο σύγχρονος ᾿Ηοῦς. 

Εϊπε": καὺ ἡγεμύνευεν ἐς ἀγλαὰ Φέφφατα τοίχου. 

καὶ µόγις ἔδρακε χῶρον, ὅπῃ «ἨῬερόης περὶ πάτρης 

Φέρφατον ὀψιτέλεστον Ὀφιονίη γράφε τέχνη 

ἐν πίνακυ ρονίῳ, πεφυλαγμένον οἴνοπι μίλτῳ" 

γ. 540. ᾖώοιο θά. 

Υ. 547. ἑπτὰ πλαάνήτων δἁϊα. ο γδιδα Ῥργᾶεςεᾶ, 

Υ. Όδά, πρεσβυτέρους πτολίων 64. Ῥγ. πρεσβυτέραις πτολ. εᾱ, 
αἩ. εκ. επιθμά. Γαὶκ. Θἰηπσι]ατοπι τοιήτί, εί παϊατα ταὶ θὶ δες. 

Ιιοηβίταῖ. 
ν. 555, πτόλις ταδιιβ θἁ{τε. 
Υ. 50δ. χρόνιος --- πίναξ εἁ{ι. πια]ο, οξ. ν. 25ο, 563. 56ο. 

γ. 561. ὅπη --- περιπάτρης θἆ. Ῥι. περὶ πάτρης θὰ. αἰι. αι- 
οἴοχο Ἐαϊκ. ὈῬπαείετεα αιί µόγις ἵπ Ίου γειθα οοσγαρίαπι θ5ί, 

αυ οχοἰάἰῖ αμσφυϊά: φία οοπδρεαἰέ ἴοομπι, δὲ {αὐμίας ας, οπε 

1 θἑαπι Ιπείάεγεί, μδὲ Ἠεγοῦς πιεπέίο. ἸΙάθμι νοοδρα]άι, {οτία 

χαρθίαπα, ἴαχρατο ροϊυΐτ, γε]α[ῖ: καὶ µόγις ἔδραμε χῶρον, ὅπῃ 
µαντήϊα κόσμου ἑπτὰ πέριξ πινάκεσσιν ἔσαν γεγραμµένα μίλτῳ, 

Φέεκελον ὡς ἴδε γῶρον, ὅπη ἨΒερόης δἵο. Ἐϊετὶ ἴαμιει Ῥοϊα, αϊ 
µόγες ππα]ο φοιἱροχθίαχ. Όθνίθ Ἠθιιο Ἰάθιθιοί, οἱ Ἰοσετείας: καὶ 
πέλας ἔδρακε χῶρον οἰο. 

ν. 560. πεφυλαγμένον -- μίλτῳ ἁιτίας οχριεαβίαν: ρασ]ο 
1ηε]μ9 ἀῑκίδδεί κεχαραγμένον. 
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ΝΟΝΝΟΤΛΤ 

πρωτοφανὴς Βερόη πέλε σύγχρονος ἥλικι κόσµῳ, 

νύμφης ὀψιγόνοιο φερώνυμος, ἣν µετανάσται 

υἱέες «4ὐσονίων, ὑπατήῖα φέγγεα Ῥώμης, 

Ῥηρυτὸν καλέσουσιν, ἐπεὶ «4ιβάνῳ πέσε γείτων --- 

κ 4 κ κ κ.α ω 

τοῖον ἔπος δεδάηκε Φεοπρόπον. ἆἄλλ᾽ ὅτε δαίµων 

«έρκελον ἑβδομάτου πίνακος παρεμέτρεεν ἀρχήν, 

δεύτερον ἐσκοπίαζεν, ὅπη παρὰ γείτονι τοίχῳ 

ποικίλα παντοίης ἐχαράσσετο δαίδαλα τέχνης 

µαντιπόλοις ἐπέεσσιν" ὅτι πρώτιστα γοήσευ 

}]ὰν νόµιος σύριγγα, λύρην Ἑλικώνιος Ερμῆς, 

δίθροον ἀβρὸς Ὑαγνις ἐὐτρήτου µέλος αὐλοῦ, 

Ορφεὺς μυστιπόλοιο Φεηγόρα γεύματα μολπῆς, 

καὺ «4ίνος εὐεπίην Φοιβήϊος, “4ρκὰς ἀλήτης 

µέτρα δυωδεκάµηνα καὶ ᾿Ηελίοιο πορείην, 

µητέρα τικτοµένων ἐτέων τετράζυγι δίφρῳ". 

καὶ σοφὺς ᾿Εγδυμίων, ἑτερότροπα δάκτυλα κάµψας, 

γνὠσεται ἄστατα κύκλα παλιννύστοιο Σελήνης 

τριπλόα" καὶ στοιχεῖον ὁμόζυγον ἄζυγι µίξας». 

Κάδμος ἐὔγλωσσοιο διδάξεται ὄργια φωνῆς, 

Θεσμὰ Σόλων ἄχραντα, καὶ ἔννομον ἀιθίδι πεύκη. 

συξζυγίης ἀλύτοιο συνωρίδα δίξυγα Κέκροψ. 

γ. 507. καλέουσιν αἁ1τι. δεὰ {αἴαταπα τοαυϊπίτατ, τα {π οτασμ]ο. 

Τ,ουιβ οσδῖ ΠππρεαάΙἱβδΙπια8 ϱἳ δἵηπο ἁαρίο Ἰακαίας. ἸΝοῖα α»ῖ ἀοτῖ- 

ταῦο πονηηῖς Βεεγιί (ν]ά. Οοιιηθηῖ.), 5εὰ ααἱά {αά ου Ἠο- 

πιαμῖδ ϱἵἳ 6οσι Ππσια ϱΟΠΙΠΙΠΘ Ἠαρεαϊ, οΧχἰτίσᾶτθ ΠΟΠ ῬοβδυΠΗ. 

Οαἱάφαιά δἷτ, Φΐνο γοοδρυ]απη Τα. αἳ φετωέωπαν Τθπιετο οοιιρᾶ- 

ταγοτῖῖτ, 8ἱΥο 5οτία5δ τρί8δ ποπιθια Σεἰίας Ιωία τεδροχοσῖῖ, 584 Ι16Ι5 

Π]ιά: ἐπεὶ -4.π. Υ. πεάαθ εοπνθμίῖ, πε(αθ δυ[1οίε αἆ οκρ]οᾶι- 

ἆαπι τοπ. ὢἱ γετα ποπ μίς οἰγπιο]ορία αγβοειάα ϱ8θεῖ, Ἰεδί {οι- 

ἴᾳ556 Ῥοββοί: ἐπεὶ λιβάσιν (αφιί9) πέλε γείτων. 
γ. Ό7ο. ὅπη οἁ]ιι. 
ν. 276. φοιβήιος θᾱ. ϱτ. Μοκ ᾽4ρκὰς δαβδρεοϊυπΗ. 
ν. 282. διδάσκεται εί. 



4ΙΓΟΝΥΣΙά4ΚΙΣΝ ΜΗ4. ΧΙ). ὅδι 

586 καὶ Παφίη, μετὰ πάντα πολύτροπα δαΐδαλα ἸΜούσης, 
΄ 

πυκνὰ πολυσπερέων παρεµέτρεεν ἔργα πολήων' 

καὶ πίνακος, γθαπτοῖο µέσην ὑπὲρ ἄνιυγα κόσμου, 

τοῖον ἔπος σοφὺν εὗρε πολύστιχον Ἑλλάδι ΙΜούση" 
ρω ε/ 1} ς/ ἀ ο / 

σκῆπτρον ὅλης «4ὔγουστος ὅτε χθονὸς ἡνιοχεύσει, 

Ζ9ο Ῥώμῃ μὲν ζαθέῃ δωρήσεται «4ὐσόνιος Ζεὺς 

κοιρανίην, Ἠερόη δὲ χαρίζεται ἡνία Φεσμῶν, 

ὑππότε Φωρηχθεῖσα φερεσσακέων ἐπὺ γηῶν, 
, 5 / / / φύλοπιν ὑγρομόθοιο κατευνήσει Ἀλεοπάτρης" 

πρὶν γὰρ ἀτασθαλίη πολιπόρθιος οὕποτε Λήξευ, 

595 εἰρήνην κλονέουσα σαόπτολιν, ἄχρυ δικάζευ 1η » χο 

Ῥηρυτὸς, βιότοιο γαληναίοιο τιθήνη, 

γαΐαν ὁμοῦ καὺ πόντον, ἀκαμπέν τεἰχεν Φεσμῶν 

ἄστεα πυργώσασα, µία πτόλις ἄστεα κόσμου. 

ζαὺ Θεὺς, ὁππότε πᾶσαν Ὀφιονίην µάθεν ὀμφήν, 

0ο εἰς ἑὸν οἶκον ἵκανε παλίνδροµμος" ἑζομένου δὲ 4οο εἰ ἴ λίνδρομος" ἔζομ ὃ 
ε / 3 Δ σ/ εἰ ’ Γη] υἱέος ἐγγὺς ἔθηκεν ἕὴν χρυσήλατον ἕδρην" 

καὶ μέσον ἀγκὰς ἑλοῦσα γαληνιόωντι πβοζωπῳ, 

πεπταμέρῳ πήχυνε γεγηθότι κοῦρον ἄγοστῷν 
΄ , , ’ 3 [κ Δ γούνασι κουφίζουσα φίλον βάρος" ἀμφότερον δὲ 

408 καὶ στόµα παιδὸς ἔκυσσε καὺ ὄμματα. Φελξινόου δὲ 

ἁπτομένη τόξοιο, καὶ ἀμφαφόωσα φαρέτρην, 
-/ 5 , , ς/ , 

οἷά περ ἀσχαλόωσα δολόφρονα ῥήξατο φωνήν' 
ο 

ν. 5856, παρέτρεπεν οὐἵ. Ρν. Ραγιίου]αιι δέ απῖεροπθβαι Ἐαῑς, 

οἱ δἱο Ἰαρεῖ θᾱ. αἲτ. ροδῖθα ἴαπιει 1άθιι γεχαια ]εοίοπθιι {πγθηῖτ. 

γ. 01. χο χαρίζεται Παϊμτιχα χερΟΠΘΙΘ 10π ἄΗδδ δι1α. ΟΕ. 

τ. 200. 

ν. 504. πτολιπόρθιος θ1ῖ, 

γ. 505. δικάξειν θὰ. Ῥτ. επιεμὰ. Ἐα]ῑς. 
γ. 500. Θέος, ΟΠ1ϊ6860 καΐ, εἰ. Ῥτ. νοσυ]αια γοβδευ1ε Ῥα]]κ. 

γ. 4οο, οἶκον ἔναιε π. θάΙίῖ. Ἱπερίθ. 

ν. 402. ἐγκὼε ἑλ. εᾱ. Ῥν. θπιθιιᾶ. Γα]ς. 
γ. 400. ἔκυσα Θ41ἱε, πιθίτο ρθδδιπιζαίο, 
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31. Δ «/ .-- ’ 3 
Αλπὶς ὅλου βιότοιο, παραίφασις ᾿φρογεγείης, 

1 3 18 ’ ά υ , γηλειὴς ἐμὰ τέκνα βιήσατο μοῦνα Κρονίων" 
3 ’ ) / ; /΄ .; ΄ 
ἐγνέα γὰρ πλήσασα µογοστόκα κύκλα Σελήνης, 

Ἀ . δριμὺ βέλος µεθέπουσα δυηπαθέος τοκετοῖο, 

“4ρμονίην ἐλό] ὁ ἄλ κίλα πάσ) «ἄρμογνίην ἐλόχευσα, καὶ ἄλγεα ποικίλα πάσχει 
’ , / ἀχνυμένη" κούρην δὲ µογοστόκον ἔλλαχε «ΐητω, 

2/ ’ ’ 

Ἔἄοτεμιν Εἰλείθυιαν, ἀρηγόνα Θηλυτεράων. 
/ 3 / ς ΄ ’ 3/ Γ.ς τέκνον 4μυμώνης ὁμογάστριον, οὐ σε διδάξα, 

, ο ν .... , 
ὡς λάχον ἐξ ἅλὸς αἷμα καὶ αἰθέρος" ἀλλὰ τελέσσαι 

ἤθελον ἄξιον ἔργον, ὅπως περὶ μητρὺ Φαλάσσῃ, 
, . κ. 

οὐρανό εν γεγανῖα, καὶ οὐρανὸν ἐν γ9ονὺ πήξω" 
3 |) [ή 3 4 ’ .. - , 

ἀλλὰ κασιγνήτης ἐπὶ κάλλεῖ σεῖο τιταίνων, 
, Δ . λ ου 3” ’ 3 ς ρω Θέλγε Φεοὺς, καὶ μᾶλλον ἴσον βέλος εἰν ἑνί Ὁ εσμῷ 

πέμπε Ποσειδάωνι καὶ ἀμπελόεντι «{υαίῳ, 

ἀμφοτέροις µακάρεσσιν' ἐγὼ δέ σοι, ἄξια µύχθων, 

δῶρον ἐκηβολίης, ἐπεοικότα μισθὸν ὀπάσσω 
/ , ’ ’ ο δώσω σοὺ χρυσέην γαμίην χέλυν, Ἡν ἐπὶ παστῷ 

ἁρμονίη πόρε Φοῖβος' ἐγὼ δέ τοι ἐγγυαλίξω, 

ἄστεος ἐσσομένου μνηµήίον, ὄφρα κεν εἴης 
Δ λ «. ω λ / ς/ 4 η λλ 

-σι µετα τοξδευτ]/0α “υοΟοπτυπος; ὠςπερ ποΛλΛλΩγ. 

ν. 415. ἀχνυμένην κούρην δὲ µ. οἁτιτ. 
γ. 419. σεῖο εἵ οἴἶοθο θἳ πια] Ῥοναπι οδὶ: ποα ομίπα επι 

Ρτοχίπιο καάλλει, θεά οιπι χεπιοῖίοτο ϱορπίῖ, Κασεγνήτης ἴάπβει- 

ἀαπα, Ἱπιροτίππαπα ϱθδῖ. Ῥταείετθα τιταίνων αοειςαῖ, τόξα αι 
νευρα Ῥοδίι]αϊ, πΟΝ {αεῖ]ε δαρρεϊπιεηάυπα. Απιρίρο Ιφίτατ, αίτατα 

σεῖο ἵπ τόξα ππαϊαπάωπα ἀῑσαια, απ Ὑθιδαπι ουπι Ἠοςυ Υοςβρα]ο, 

γε]αῖῖ: σεῖο τιταίνων τόξον ἐρωτοτόκον τε καὶ ἑμερόεντας ὁἱστοὺς, 

Φέλγε 9. εκεἰάίεθε φἰαίμαπι, . 0αείεσατη πποπάαῖα [αεῖς Αππος 8. 

864. γ. 30. 564, 

γ. 436. ἐσσομένων θά1ῖ, 5ἵ1μθ 8δεµδα. 



ΝΟΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΠΟΔΙΤΟΥ 

το ο σι Απ ο Ν 

ΜΕ. 



Τεσσαρακοστὸν ὄφηνα τὸ δεύτερον, ᾗχι Λιγαΐνω 

Βάμχου τερπνὸν ἔρω ὶλέ Ἔ αίου χ οπνὸν ἔρωτα, καὶ ἔμερον Ἐννοσιγαίου. 



ΝΟΝΝΟΙ3ΥΤ 

του Σαμ ως Ν 

118. 

ος φαμένή παρέπεισε' μεταχθονίῳ δὲ πεδίλῳ 

«ερμὸς Έρως ἀκίχητος ὑπηνέμιον πόδα πάλλων 

ὑψινεφὴς πτερόεντι κατέγραφεν ἠέρα ταρσῷ, 

τόξα φέρων φλογόεντα" κατωµαδίη δὲ καὶ αὐτὴ 

6 µειλιχίου πλήθουσα πυρὸς κεχάλαστο φαρέτρη. 

ὡς δ) ὁπότ᾽, ἀνεφέλοιο δι αἰθέρος ὀξὺς ὁδίτης, 

ἐκταδίῳ σπινθῆρι τιταίνεται Ορθιος ἄστήρ, 

ἢ στρατιῇ πολέμοιο φέρων τέρας, ἤ τινι ναύτῃ, 

αἰθέρος ἔγραφε φῶτον ὀπισθιδίῳ ποδὸς ὀλκῷ " 

10 ὥς τότε θοῦρος Έρως πεφορηµένος ὀξέι ῥοίζῳ, 

παλλομένων πτερύγων «ἄνεμώδεα βόμβον άλλων, 

Περόῦθεν ῥοίζησε’ καὶ “4σσυρίη παρὰ πέτρῇ 

ἔμπυρα δισσὰ βέλεμνα μιῇ ξυνώσατο φευρῇ 

παρθενγικῆς ὑπ) ἔθωτος, ὁμοίϊον εἲς πόθον ἕλκων 

15 διγθαδίους μνηστῆρας ὁμοζήλων Ὑμεναίων, 

δαίμονα βοτρυόεντα καὶ ἡνιοχῆα «Φαλάσσης. 

γ. 1. μετὰ χρονίῳ οά{τ. 

γ. ὂ. φαρέτρην εἆ. Ῥτ. επιοιᾶ, Ἐα]κ. 

ν. 6. αννεφέλοιο θεά1, 
γ. ὃ, πτολέμοιο οἁῖιτ. - 

πο 1. ῬΒ)Ρ 



586 

320 

ΝΟΝΝΟΥ 

ω Δ 3 ρω ᾿ ς 

Ἰῆμος ὃ μὲν ῥαθὺ κὔμα Λιπὼν ἅλιγείτογος ὅρμου, 
΄ ’ Γ 

ὃς δὲ Τύρου μετὰ πέζαν ἔσω «4ιῤάνοιο καρήνων, 
”/ Ε] «! ο 3 ι ” Δ ΄ 

ἤντεον εἰς ἕνα χῶρον' ἀπὸ ᾖῥλοσυροῖο δὲ δίφρου 
η ριά / πόρδαλιν ἱδρώοντα άρων ἄνέλυσε λεπάδνων" 

ὰ 4 ος ὐ πο λ υδ ου καὺ κὀγιν ἐξετίναξε, καὶ ἔκλυσεν ὕδατι πηγῆς, 

θερμὸν ἀναψύγχων κεχαραγµέγον αὐχένα Φηρῶν. 
μ) . ας 3/ 3 Δ , ΄ ἔνθα μολὼν ἀκίχητος Έρως ἐπὶ γείτονι κούρῃ | 

δαίμονας ἀμφοτέρους διδυµάοχι ῥάλλεν ὀϊστῷ, 
/ / 1, , 

25 βακχεύσας «4ιόνυσον, ἄγειν κεικήλια νύμφη, . 
3 / ΄ Λ 1” ’ 3 ος 

εὐφροσύνην βιότοιο καὶ οἴνοπα βότρυν ὀπώρης, 

οἰστρήσας ὃ᾽ ἐς ἔρωτα κυβερνητῆρα τριαίνης, 

διπλύον ἕδνον ἔρωτος ἄγειν ἁλιγείτονι κούρη, 

ναύμαχον ὑγρὸν ρηα καὶ αἰόλα δείπνα τραπέζης. 
, Π ῤ { Ὕ , 

6ο καὺ πλέον ἔφλεγε Ἠάκχον, ἐπεὺ νόον οἴνος ἐγείρει 

55 

εἰς πόθον’ ὁπλότερον δὲ πολὺ πλέον ἄφρονι κέντρῳ 

Ῥάκχον Ἔρως τόξευεν, ὅλον βέλος εἰς φρένα πήξας" 

ἔφλεγε ὃ᾽, ὅὕσσον ἔθελγεν, ἐπιστάξας μέλι πειθοῦς, 

Φελγομένην ἀχάλιτον ἔχων πειθήνιον ἥβην. 

ἀμφοτέρους δ᾽ οἴστρησε" δι αἰθερίης δὲ κελεύθου 
. Π ς [ή μα πρ 

κυκλώσας βαλίοισιν ὁμόδρομον ἴχνος ἀήταις, 
, / 3/ 3 [ή ’ 

νηχοµένῳ, νόθος ὄργις, ἄγηώρητο πεδίλῳ, 

ο ----.λ 

γ. 10. ντεον Ἱπδο]θη ας παῖμί ος πθεχια ἀῑοί νἰάείας, αδίία- 

Τπα θ55εί {λυθον. 

γ. 30. ἀγέσχισε λεπ. θ. Ῥτ. ἀνέσχησε Λεπ. ϱᾱ. αἲι. αἲ Ἐαὶκ. 

οιιθηάαςθςθ ἁἰοίίατς δεά 6τγοΥ 8αΏθ55ε νἰάδίαν, Ἠοβοιπαππς ἵπ 

Εα]κεπρατρΙ αἀποίαιῖοπε ἀνέσχησε πιαϊαν]τ ἵπ ἀγέλυσε. 
ν. 25. νύμφης θά 1ῖ, ππα]ς, εξ. Υυ. 28. Ἐιπεπαανίϊ οἰῖαπι Ἠ]ο- 

4οΙΠαΠΗΙ5. 

γ. 5ο. ἔγειρεν βοπΙβῖ γο]εβαὶ Ἠειπι. αἆ ΟΥΡΙ. Ρ. 84. 

γ. 51. ὁπλοτέρων οί. οΟΠ{ΙΦΟ Ίιοκ ΥΘΙΣΙΙΠΙ ογάΐπε: ἨᾷΠι 

Ῥοδί πο Υθιδι δε(υ αχ γ]ςδο ν. 54. ααθιαι εκει ῥρίπηῖ ΥΥ. 02. 

55, Τταπδροποειά1 πθοεδείίας αρετία ο51. 

ν. ὅ7. ἀν]ώρητο εἀ1ῖῖ, 9 



4ο 

45 

5ο 

55 

4ΙΤΟΝΥΣΙ4ΚΩΝ ΜΑΡ. ΧΙ. 
ω ση! 4 ) ο ” 

τοῖον ἔπος ῥούων φιλοκέρτοµος: ἀνέρας οἵτῳ 

εὖ κλονέει «Ιιόνυσος, ἐγω πυρὲ Ἠάκχον ὀρίνω. 

Καὶ δεὺς ἄμπελόεις, ἄντωπιον ὄμμα τιταίνων, 
ς ᾿ Εὰὸ / / / | ἁβρὸν ἐὑπλοκάμοιο δέµας διεµέτρεε νύμφης, 

/ η .) ϱ / ᾖ 

Φαάμβος ἔχων ὀχετηγὺν ἓς ἵμερον' ἀρχομένων δὲ 

ὀφθαλμὸς προκέλευθος ἐγίνετο πορθμὸς ἐρώτων. 
4 Δ [4 σ/ ’ ε/ 

πλάζετο μὲν «4ιόνυσος ἔσω τερψίφρονος ὕλης, 
Π 5 [ιά / λάδριος εἰς Ῥερόην πεφυλαγμένον ὄμμα τιταίνων, 
η πι Ἡ 3/; Β] 1) Ν ο , 

καὶ κατὰ βαιὸν Οπισῦεν ἐς ἀτραπὀν Πιε κούρης" 

οὐ δέ οἱ εἰεορόωντι πόρος πέλεν' ἱσταμένην γὰρ 

παρθένον ὥσσον ὅπωπε, τόσον πλέον ἤθελε Λεύσσειν. 
ὰ ῃ , Εν) / , 3/ καὺ Κλυμένης φιλότητος ἄναμνήσας πρόμον ἄστρων, 

᾿Ἠέλιον λιτάνευεν, ὀπισθοτόνων ἐπὶ δίφρων 

αἰθερίῳ στατὸν ἵππον ἄνασφίγγοντα χαλιῷ, 

μηκύνειν γλυκὺ φέγγος, ἵνα ῥραδὺς εἲς δύσιν ἐλθη 

φειδοµένη µάστιγυ παλιμφυὲς ἦμαρ ἀέξων. 
π / Δ 3 3 39 . ο ὼμβρν) 

καὶ Βερόης μετρηδὸν ἐπ᾽ ἴχνεσιν ἴχνος ἐρείδων, 

οἷά περ ἀγνώσσων, περιδέδροµεν' ἓκ «4ιβάνου δὲ --- 

κ κ τή κ κ κ 

οἰδαλέου ποδὸς ἴχνος ὑποκλέπτων, Ενοσίχθων 

ἐντροπαλιζομένῳ βραδυπειῦ έν χάζετο ταρσῷ, 

ν. 58. Ἐοχίαβδο φιλοκέρτομον. 

γ. 4. ἀρχομένῳ αι. 1παἱ6. 

ν. 45. πορμὸς ἐρώτων ο. ϱτ. επιεπᾶ. Ἐα]ῑς. 

ν. 48. Λεύσειν νι]ρο. 

ν. 51. στρατὸν ἵππον εἆν ϱν. οοττεκ1ϊ Ἐα]ς, 

γ. 52. παλιφυὲς αᾱ. Ῥτ. οιπεπᾷ. Εα]ς. 

257 

γ. 55. Ὑσ] απἲθ γε] Ῥοδι γοιρα ἐκ -«4ιῤάνου δὲ διιβρίοον Ῥ]ατα 
4ε Νερίαπο οχοἰάίδδε: ἆθ6 απο ΠΙΠΟ ἴαπ Ῥαισα δε(αυπίας, ταῖ 

ααοπιοάο Ῥεγοῦα Ῥείπιπιη οου]ή5 γἰάετῖη, γίδαπι Ῥεγά(ίο απιαγοχ{ῖ, 

πθ γιο αϊάθια εἰοίαπι τεροτίᾶδ. Έ]ιτα νὶάο ἵπ Οοπιθηῖ. 

Ῥρ2 



«2 
288 

6ο 

06 

Το 

δο 

ΝΟΝΝΟΤ 

ή [: ... - ’ 

καὶ χόον ἄστήρικτον ὁμοίϊον εἴχε Φαλάσση, 

κύμασι παφλάζοντα πολυφλοίσβοιο µερίµνης. 
- ο 3 [ή ”, κ λ ε/ 

λαὐ γλυκερῆς ἄκόρητος ἔσω «4ιῤανηίδος ὅλης 
/ [ή 3 ’ αν ον ΄ 

οἰωῦθη «4ιογυσος ἐρημαίῃ παρά νυµφη, 

οώθη «4ιόνυσος" Ὀρειάδες εἴπατε Ἀύμφαι, 
, ’ ’ , Λ Τ ιά τί πλέον ἠθελεν ἄλλο φιλαίτερον, ἢ χοόα κούρης 

μοῦχος ἰδεῖν, δυςέρωτος ἐλεύθερος ᾿Εγνοσιγαίου ; 
ὰ / ή α)) Ἐ 3 ! καὺ δολίην «4{ιόνυσος ἔχων ἀγέλαστον ὀπωπην, 

παρθενικὴν ἐρέεινεν «{δώτιδος ἀμφὶ εοκῇος, 
5 , ία 5 ή ον κ 5 / δὲ 

ὥς φίλος, ὡς ὁμόθηρος ὀρίδρομος" ἱσταμένης δὲ 

στήθεν χεῖρα πέλασσε δυςίµερον" ἄκρα δὲ µίτρης 

ὡς ἄέκων ἔθλιψεν"' ἐπιψαύουσα δὲ μαζῶν 
ιά 

δεξιτερὴ νάρκησε γυναιµανέος 4ιονύσου" 

καὶ κύσε γηρίθµοισι φιλήµασι, λάθριος ἕρπων, 
ω αν, { ο» νι ἃ 3 ωβ ’ χῶρον, ὅπη πύόδα Ῥῆκε, καὶ ἣν ἐπάτησε κονίην 

παρθενικἠ, ῥοδόεντι καταυγάζουσα πεδίλῳ" 
Δ υ ερ ; σσ) Δ η ; καὶ γλυκὺν αὐχένα Ῥάκχος ἐδέρκετο, καὶ σφυρὰ πουρης 

’ 1} / 

γεισσοµένης, καὶ κάλλος, ὕπερ φίσις ὤπασε νύμφ]; 
/ {/ [ή οἱ Λ 3 [ή ο. , 

Κάλλος, ὅπερ φύσις εὗρε' καὶ οὐ ξανΏόγχροῖ κὀσμῳ 
’ / ς ’ Τ ’ 

χρισαµένη Ώεροη ῥοδοειδέα κύκλα προςώπου, 
ῃ { ο ο ψευδοµένας ἐρύθηνε γόθῳ σπινῦῖρι παρειάς 

οὗ χροὸς ἄντιτύποιο διαυγέὶ µάρτυρι χαλκῷ 

μιμηλῆς ἐγέλασσεν ἐς ἄπνοον εἶδος ὀπωπῇῆς, 
{λλ ςλ ’ 4 3 , ο 

ΚάλΛος ἔον Κρίνουσα" καὶ ου τεχνηµονι Φεσμῷ 

πολλάκις ἰσάζουσ ”. ὀφούσιν ἄ; ΐ ς ἰσάζουσα παρ ὀφρύσιν ἄκρα κοµάων 

πλαζοµένης ἔστησε µετήλυδα βότρυν ἐθείρης. 

---... π͵ἵσὍ«ὃ«“ὃὓὂὃ“------ 

ν. 6ο, κλυκερῆς --- «4ιβανηίδος θἆ. Ῥχ.. οπιοπᾶ. ἵπ αἰῖ. 

ν. 64. ἐλεύθερον Ἠ]λοάοιπαππς, 
γ. 732. ὅπη γυ]βο. 
γ. 76. κόσμου θ1ῃ. 

ν, 78. ἐρύθηνε εἡ. Ρϱῖ. 



4Ι1ΟΝΥΣΙ4ΚΙΟΝ ΜΕ. ΧΙ. ὤδο 

ἀλλὰ γυναιµανέοµχα πολὺ πλέον ὀξέν κέντρῳ 

85 ἀγλαίαι κλονέουσιν ἀκηδέστοιο προώπου, | 

καὶ πλόκαµοι ῥυπόωντες ἀκοσμήτοιο καρήνου 

ἁβρότερου γεγάασιν, ὃτ ἄπλεκέες καὶ ἀλῆται 

χιονέῳ στιχόωαι παρῄοροι ἀμφὺ προρώπῳ. 

Καΐ ποτε διψήσασα µετέστιχε γείτονα πηγήν, 

90 οὐρανίου πυρόεντος ἱμασσομένη κυνὸς ἀτμῷ, 

χείλεσι καρχαλέοισι’ καθελκομένῳ δὲ καρήνῳ 

κάµπτετο κυρτωθεῖσα, καὶ εἰς στόμα πολλάκι κούρη 

χερσὶ βαθυνομένησιν ἀρύετο πάτριον ὕδωρ, 

ἄχρι κορεσσαµένη Λίπε νάµατα χαζοµένης δέ, 

95 ἱμερτῇ «4ιόνυσος ὑποκλίνας γόνυ πηγῇ, 

κοιλαίνων παλάµας, ἐρατὴν µιµήσατο κούρην, 

νέκταρος αὐτοχύτοιο πιὼν γλυκερώτέρον ὕδωρ. 

καί µιν ἐραθρήσασα, πόθου δεδονηµένον οἵστρῳ, 

πηγαίη βαθύκολπος ἀσάμβαλος ἴαχε Νύμφη 

100 Ἰμυχρὸν ὕδωρ, «ιόνυσε, µάτην πίεο' οὐ δύναται γὰρ 

σβέσσαι δίψαν ἔρωτος ὅλος ῥόος ΜώλΣκεανοῖο. 

εἴρεο σὸν γενέτην, ὅτι τηλίκον οἶδμα περήσας, 

νυμφίος Εὐρώπης οὔκ ἔσβεσεν ἱμερόεν πῦρ, 

ἆλλ᾽ ἔτι μᾶλλον ἔκαμνεν ἐν ὕδασιν' ὑγροπύρου δὲ 

106 μάρτυρα λάτριν Ἔρωτος ἔχεις «άλφειὸν ἄλήτην, 

ὕττι τόσοις ῥοθίοισι, δι ὕδατος ὕδατα σύρων, 

οὗ φύγε Φερμὸν ἔθωτα, καὶ εἰ πέλον ὑγρὸς ἀκοίτης. 

Ὥῶς φαµένη, πηγαῖον ἐδύσατο σύγχροον ὕδωρ 

Νηϊὰς ἀκρήδεμνος, ἐπεγγελόωσα «4υαίῳ. 

Υ. 88. παρῄοροι 641. 
γ. 04. πορεσσαμµένου εἆ. ϱΡτ. ειπεπθαγ{ί Εα]κ. 

ν. 106, ἔχει ᾿4λφ. εαϊτι. ΕμππιθιπάανΙῖ οἰίαπα Β]οάοσιαμμ5. 
ν. 1ο]. ουφ᾽ ύγε οἆ. Ρε. επιμ. Τα]. 
γ. 108. σύγχροον ὕδωρ, πϊ εκρ]ὶσατῖ Ροϊοδι, 1ῑα Υογεος, μἲ 16- 

οφ δἷἳ, «μάπα σύγχρονον , 1οἱἱ68 ἵπ 5 Ιλ οααβᾶ τερεἰέαια, 



59ο ΝΟΝΝΟΧ 

110 καὶ Φεὸς ὑγρομέδοντι ΠΠοσειδάωνι µεγαίρων, 

εἶχε φόβον καὶ ζῆλον, ἐπεὶ πίε παρθένος ὕδωρ 

ἀντὺ µέθης" καὶ κωφὸν ἐς Πέρα ῥήξατο φωνήν, 

οἷά περ εἰςαίουσαν ἔχων πειθήµονα κούρην" 

ΠΙαρθένε, δέχνυσο νέκταρ" ἔα φιλοπάρθενον ὕδωρ' 

115 φεῦγε ποτὸν κρηναῖον, ὅπως μὴ σεῖο κορείην 

ὑδατόεις κλέψειεν ἓν ὕδασι Κυανοχαίτης, 

Όττι γυναιµανέων δολύεις πέλε" Θεσσαλίδος δὲ 

Τυροῦς οἴδας ἔθωτα, καὶ ὑγροπόρους ὑμεναίους : 

καὺ σὺ ῥόον δολόεντα φυλάσσεο, μὴ σέο µίτρην 

190 φψευδαλέος λύσειε, γαμοκλόπος ὥσπερ ᾿Ενιπεύς. 

ἤθελον εἶ γενόµην καὶ ἐγὼ ῥόος, ὡς Ενοσίχθω», 

καὺ κπελάδων πήχυνα ποθοβλήτῳ παρὰ πηγῇ 

διψαλέην ἀφύλακτον ἐμὴν «{ιῤανηίδα Τυρώ. 

Ζῑπε Φεόρ' µελέων δὲ µετάτροπον εἴδος ἀμείψας, 

1295 ὁππόθι παρθένος Πεν, ἐδύσατο δάσκιον ὕλην 

Ευϊος, ἄγρευτῆρι πανείκελος" ἁβροκόμῳ δὲ 

ἄλλοφυὴς ἄγνωστος ὁμίλεεν ἄζυγι κούρη, 

εἴκελος ἠβητῆρι ' καὺ ἄκλινὲς ἀμφὶ προεώπῳ 

ψευδαλέον µίμημα σαόφρονος ἔπλασεν αἰδοὺς. 

150 καὶ πῇ μὲν σκοπίαζεν ἐρημάδος ἄκρον ἐρίπνης, 

πῇ δὲ τανυπτόρθοιο βαθύσκιον εἰς ῥάχιν ὕλης, 

εἰς πίτυν ὄμμα φέρων βεβιηµένον, ἄλλοτε πεύκην, 

{) πτελέην ἐδύκευε" φυλασσοµένου δὲ προώπου 
3/ , ος / / , Όμμασι λαθριδίοισιν ἐδέρκετο γείτονα κούρην, 

γ. 124. ΝΟΜΗΙς Πα Ἰοομῖαςδ ϱςῖ, «ιαδί Ἠϊο ῥΥΠπατα γομαϊοσίς 

Γοσπιαπα Ῥαοο]άς Πιάιϊβδοί: κο ἴαἶοια Ίαπι 5ρτα ν. 05. 67. 5ᾳᾳ- 

γίάππας, εαπιαιιο παπ]{ο αι άασίας 5ο βετομίοιι, παπι Πίο, Οπίά 

Ὦοο οδι” 

γ. 128. ἴκελος ο (η. 
ν. 15ο. πῆ ο. ϱν. αἱ Υ. δοή- 

ν. 122, εδόκευσε οἁῖτι. 



4ΙΟΝΥΣΙ4ΚΩΝ ΜΗ. ΧΙ. ὅφι 

16 µή µιν ἄλυσκάσσειε µετάτροπος" ἠϊθέῳ γάρ, 

κάλλος ὀπιπεύοντι καὶ ἥλικος ὄμματα κούρης, 

Ἀυπριδίων ἐλάχεια παραίφασίς ἐστιν ᾿Ερώτων. 

Καὶ Βερόης σχεδὸν ἦλθε, καὶ ἤθελε μῦθον ἐνίψαι, 
” 5 5 / 5 4 { ω . ’ 

παΐ οὗ ἐριπτοίητον υπο στοµα μῦθος ἀλήτης 
ου 9 , {1 0 140 γλῶσσαν ἓς ἀκροτάτην ἐτυταίνετο, χείλεν γείτων, 

145 

ἓκ φρενὸς ἀΐσσων καὶ ἐπὶ φρένα πγόστιμος ἕρπων' 
η / οω ἀλλὰ φόβον γλυκύπικρον ἔχων, αἰδήμονι σιγῇ 
{ 

εἰς φάος ἐσσυμένην παλινάγρετον ἔσπασε φωνήν. 
Δ ’ ς / ς 4 { μ  Γ 

μαὶ µόγις ὑστερόμυῦον ὑπὸ στὀµα δεσμὸν ἄράξας, 
9 ω 9 Δ 3 4 , 

αἰδοῦς ἀμβολιεργὸν ἀπεσφήκωσε σιωπήν, 
3 ” ΄ ΄ καὺ Ἠερόην ἐρέεινε, χέων ψευδήµονγα φωνήν: 

ρω ς/ ϱω ἄρτεμι, πῇῆ σέο τόξα; τίς ἥρπασε σεῖο φαρέτρην: 
ρω ϱλ η 1/ ου 

πῇ] λίπες, ὃν φορέεις ἐπιγουνίδος ἄχθι, χιτῶνα; 
- ” / 3; π] σέο κεῖγα πέδιλα, Φοώτερα κυκλάδος αὗρης ; 

-------------- ο. 

Υ. 125, ἄλυσκαζειε οὐ ιτ, οοπῖτα ϱγαπα σαν «απι(αΙ Υε] 

οοιχθεεΒον {ουπια οΠεμάαί, Έα ἴαπι αὮ ἨΠοάοιιαππο χθρτυαία εγαξ, 

ν. 190. ὀπιπεύοντι Ίλικος θ6ἀ. Ῥτ. οορυ]α οπιίδεα, σαι Εαᾖς, 

5υρρ]εγ!!, 

γ. 108. Ῥορι Ἠππο γθιδιΙη ἆπο {πίστα {ο]ία α Ἠβτατίο γἱάει- 

ταγ Ῥειπιϊῖαία 6556. ὢὈθαυιπίαν ΘΗΙΠΙ οοπίγα ΟΙΠΠΘΙΙ Ἠθχυπι ΥΥ. 

107 --- 306. πε]. οἳ ἴππο 6Θ6ΙπάΙΙ Ὑν. 129 --- 196. ἀπε].. αρετῖε 

ου ν. 128. οολμαργθηίθος, ἀ]ί6πο Ίου Ππίγαφὶ ἀερτε]μειάατ, 

» Έα δίηρι]α Φοα]ίρεγ ἰγταπδροδιήῖ αἀιϊταβί {εΠοϊιαίο: ααοά τηᾶ- 

δῖ5δ πιαμ{οδίιη ο5δοί, δἱί ἴοῖις Ἠϊο 1ἱρ6ς τοοαἀθγδίατ. Ὑεγίδδίπιθ 

Ίαθο ἀἰοππίαν ἵπ Τ. 9ο8]. Οοπίθοίαθίς αἆ οαἶσθιαι Αππιαάννγ. Όα- 

Ἰαθὶ Ῥ. 210. Θἱ ουἱ 686. 1ΘΟΙδΟ 1ρχο, ποπάαα δαἲ πιαπ{{εβία 

οδῖ, 15 Οοπιπθηίασ, ποδίταπι αἀθαῖ. 

γ. 140. γλώσσην ἀκροτ. θά]. οιαθιιά. {άθια ου]. 
γ. 141. ἐκ χθονὸς ἀἴσσων οἁῖιι. αΏδαχάθ. Οοττεκοταῖ Ίαιι ἨΠο- 

ἀοιπαμη ας. 

ν. 144. Ἐοτίαβθθ ὑστερόμυθοε, ὑπὸ οτ. 
ν. ιά7. πῆ εᾱ, Ργ. αἱ πιοκ 5αθρία5. 
ν. 148. ἐπὶ γουνίδος ο, Ῥν. διιειιά. αι. 
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17ο 

ΝΟΝΝΟΧΥ 

ο ως )λω : ω δί - .ω , 3 2 π] χορὺς ἀμφιπύλων; πῇ δίκτυα; πῇ κύνες ἄργαί; 
” [ή 3 ’ ΄ . 3 / 1 

οὐ δρόµον ἐντύνεις κεμαδοσσόον" οὔκ ἐθέλεις γὰρ 
ε/ / / 3 ε Ἡ ἀγρώσσειν, ὅθι Κύπρις ἀδώνιδος ἐγγὺς ἱκάνευ. 

Ἔννεπε, θάμβος ἔχων ἀπατήλιον' ἓν κραδύη δὲ 
. Π 3 ε) ’ Δ ρω παρθενικἠ µείδησεν' ἀπειροκάκῳ δὲ μενοινῇ 

Ἂ) αυ 1/ 3 / ’ ε/ 

αὐχένα γαῦρον ἄειρεν, ἀγαλλομένη χάριν ἥβης, 

ὅττι, γυνή περ ἐοῦσα, φυὴν ἤϊκτο Φδεαίνη" 
; 

οὐ δὲ δύλον γίνωσκε φοοπλανέος 4ιονύσου. 
΄ ιά ιά 

καὺ πλέον ἄγνυτο Ἠάκχος, ἐπεὶ πόθον οὗ μάθε κούρη, 

γήπιον ἦθος ἔχουσα, καὶ ἤθελεν, ὄφρα δαείη 

οἴστρον ἑὸν βαρύμογῦον, ἐπισταμένης ὅτι κούρης, 
1/ ὸ.. ’ / 3 1 3 ΄ 

ὄψιμος ἠϊθέῳ περιλείπεται ἐλπὶς ἐρώτων, 
3 ὴ { 9 9 3 ά λ ω ἐσσομένης φιλότητος" ἐπ ἀπρήπτῳ δὲ μενοινῇ 

ἀνέρες ἑμείρουσιν, ὅτ ἀγνώσσουσι γυναῖκες. 
η 3 - ο τν ὃν ὠ/ / ς/ καὶ ὣεὸς ἦμαρ ἐπ᾽ Ίµαρ ἔσω πιτυωδεος ὕλης, 

δείελος, εἰς μέσον ἦμαρ, ἑώῖος, ἕσπερος ἕρπων, 

παρθενικὴ παρέμιμνε, καὺ η0ελεν εἰςέτι µίμνειν' 

πάντων γὰρ κόρος ἐστὺ παρ ἀνδράσιν, ἡδέος ὕπνου, 
ο .) ε) / Στ 5 φ ή αι Ἀ 

μολπῆς τ᾽ εὐκελάδοιο, καὺ ὅππότε πάµπτεται ἀνὴρ 

εἰς δρόµον ὀρχηστῆρα" γυναιµανέοντι δὲ μούνῳ 

οὐ κόρος ἐστὶ πόθων' ἐψεύσατο βίῤλος Ὁμήρου. 

λαὺ µογέων 4ιόνυσος ὑπεβρυχᾶτο σιωπῆ, 

δαιμονίή µάστιγι τετυµµένος, ἔνδοθι πέσσων 

κρυπτὸν ἀκοιμήτων ὑποκάρδιον ἕλκος ἐρώτων. 
ς 3) ν κ.α ἄν γ! ο ς κά 

ὥς ὃ) ὅτε ῥοῦς ἀκίχητος, ἔσω πλαταμῶνος ὄδευων, 

Υ. 151. ἐντυπέεις 6, ϱγ. αἲ θο. Έα]. επιθηάαῖα. 
γ. 1590. Ἠϊο γειδιβ γα]ρο βεαιεπῃ Ῥοδίροπίίας, αρογίςῖπιο 

ετοτθ, αυῖ Ἐακθυβ. που {αβί. Ῥταείτεα είς νήπιον εἶδος 

ἵπ αίτασιθ θά1τ, εἰ δαείῃ ἵπ αἲε. 
ν. 17ο. ἐστὶ πόθεν εᾱ. Ῥτ. επιεπά. Ἐα]κ. 
ν. 175. κρυττὸν εᾱ. αι, 
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4ΙΟΝΥΣΙ4ΚΩΝ 5. ΧΙ. ὄρῦ 
ο ι 3 ή ’ 3 ΄ ’ 

ἐσμὸν ὀρεσσινόμων παρθµέτρεεν ἠ θάδα ταύρων, 

οἰστρηθεὶς ἄγέληθεν, ὃν εὐπετάλῳ παρὰ λόχμη 

βούτυπος ὀξυόεντι μµύωψ ἐχαράσσετο κέντρῳ 

ἀπροϊδής" ὀλίγῳ δὲ δέµας βεβολημένος οἴστρῳ, 

τηλίκος ἐστυφέλικτο, καὺ ὅρθιον ὑψόθι νώτου 
3λ 3 / Γ 3 Ε] ά ἂψ ἀνασειράζων παλινάγρετον ἔκλασεν οὐρήν, 

λ 3 ΄ ’ ςΓ 3 , Δ κυρτὸς ἐπιτρίβων σκοπέλων ῥάχιν' ἀντίτυπον δὲ 
Φς. λ ’ / Ε) 4 3 [η ὀξὺ κέρας δόχµωσεν, ἀνούτατον ἠέρα τύπτων" 

ς/ 4 ιά «λ ./ / , 

οὕτω καὺ «4ιόνυσον, ὃν ἔστεφε πολλάκυ νίκη, 

θαιὸς Ἔρως οἵἴστρησε, βαλὼν πανθελγέν κέντρῳ. 

'Ὀψὲ δὲ, μαστεύων γλυκὺ φάρμακον εἰς «4φροδίτην, 

ΤΙανὶ δασυστέρνῳ, Παφίης ἐγκύμονι µύθῳ, 

Κυπριδίην ἄγρυπνον ἑὴν ἀνέφαινεν ἀνάγκην, 

καὺ βουλὴν ἐρέεινεν, ἀλεξήτειραν ἐρώτων. 

καὺ παµάτους Ἠάκχοιο πυριπνείοντας ἄκούων, 

1Ιὰν κερόεις ἐγέλασσε" κατεκλάσθη δὲ µενοινήν, 

οἰκτείρων δυσέρωτα δυοίµερος” εἶπε δὲ βουλὴν 

Κυπριδίην’ ὀλίγην δὲ παραίφασιν εἴχεν ἐρώτων, 

ἄλλον ἰδὼν φλεχθέντα μιῆς σπινῷ]ρυ φαρέτρης 

Ἐυνὰ παθὼν, φίλε Βάκχε, τεὰς ὤκτειρα µερίµνας ' 

καὺ σὲ πὀθεν νίκησεν Ἔρως Ὀρασύς; εἴ Φέμις, εἰπεῖν, ᾿ 

εἲς ἐμὲ καὺ «{ιόνυσον Ἔρως ἐκένωσε φαρέτρην. 

γ. 177. Ἠσπο ΥΘΓΘΗΠΙ ΣωΥθυ8 56468 ἵπ ΚΙ. 1παΙε απιθεοεά{{. 

ἸΠδουΙα επιεπά. ΟµΠᾶΘΙ8. 

γ. 170. ὄρθιος θάϊτι, 8ἱπθ χθοῖΟ 56Η8Ι1. 

ν. 1850. ἀνασυράζων εᾱ. το εππειᾶ. Ἐαὶις. 

γ. 105. καί σε πόθεν αἁ1τ. 9ἵπο ἱπῖρτγοβαϊίοπθ. 

ν. 106. Ῥοδί Ἠωπο νγεγδαπι {π οἁ1τι. Ἱερίταχ Υ. 206. ου 56άᾳ. 
Ἡδαιθ αἆ Ἠπεπι Ἠλριῖ, νουδίριις 1907 --- 365. πο]. ἀπῖεν Υεχδα5 ιδ, 

εἰ 159. πιαῖο ἠπϊχαβθί. ορ Ῥταθοίατα Θοδ]ροιί ἱταμδροβ]ίοµε ᾱἷ- 

οἵσπα αᾱ ν. 128. 
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ΔΝΔΟΝΝΟΥ 

΄ ... σω ΄ ἀλλὰ φόβῳ πεπέδησο" φιλεύιε, πῇ σέο «ύρσου 
, ρω Δ ιά ρω 

ἀνδροφόνοι; πῇ] φρικτὰ κεράατα»; π] σέο χαΐτι 
Δ / Ε / Δ ή 

γλαυκὰ πεδοτρεφέων ὄφιωδεα δεσμὰ δρακόντων; 
ο ; { ’ 5 / ο 

π] στοµατων µυκηµα ῥαρυῤρομογ' ἆ µέγα Φαῦμα, 
ῃ ρ) , εν 3/ ϱ4 , « παρθένον ἔτρεμε Ῥάκχος, ὃν ἔτρεμε φῦλα γιγάντων 
’ ὀλ οω [ή , 3 ΄ . 

γηγενέων ὀλετῆρα φόβος γίκησεν ᾿Ερώτων 
/ κ Ἡ χ 3 / ’ 3 οω τοσσατίων ὃ᾽ ἤμησεν ὄρειμαγέων γένος ᾿Γνδῶν, 

, 

μαὶ µίαν ἱμερύεσσαν ἀνάλκιδα δείδιε κούρην 
/ ς μα / 

δείδιε «ηλυτέρην απαλόχροον" ἓν δὲ κολώναις 

ὃ ΄νῳ νόρθηκ Ἰύνε Λεόν ηροφότῳ νέρθηκι κατεπρηύνε Λεόγτων 
/ / ο) οω 9 πο φρικαλέον μύκημα, καὺ ἔτρεμε Ὅ ῆλυν ἄπειλήγ. 

ἀλλὰ πὀθου δολίοιο πολύτροπον {9ος ἐνίψω" 

πᾶσα γυγἠὴ ποθέει πλέον ἀνέρος" αἰδομένη δὲ 
, ’ 2/ 3 / λ ν ; 

χευῦει κέντρον Ερωτος,» ἐρωμαγέουσα καὶ αυτη, 

καὶ µογέει πολὺ μᾶλλον, ἐπεὶ σπιΥῦΤρες ᾿Ερώτων 
’ - ή ς / ” ἑερμότεροι γεγάασιν, ὅτε κρύπτόυσι γυγαῖκες 

3 { / Π 3λ 3 4 ἐγδόμυχον πραπίδεσσι πεπαρμένον ἰὸν ᾿Ερώτων. 

καὺ γὰρ ὃτ ἀλλήλγσι πόθων ἐνέπουσιν ἀγάγκην 
. , 

λυσιπόνοις ὀάροισιν ὑποκλέπτουσι µερίµνας 
, ρω [4 

Ἀνυπριδίας" σὺ δὲ, Βάμχε, τεῶν ὀχετηγὸν ἐρώτων, 
1 ο ἳά ’ 3 Γ 9 ο 

µιμηλῆς ἐρύθημα φέρων ἀπατήλιον αἰδοὺς, 
τε .] ή 4 οἷα σαοφρογέουσαν ἔχων ἀγέλαστον ὀπωπην, 

ς 1 [ιά μ ο λ ΄ 34 ὥς ἀέκων, Περόης σχεδὸν ἵστασο" καὶ λίνα παλλων, 
’ Δ / [ή , Φαύματι μὲν δολίῳ ῥοδοειδέα δέρκεο πουρην, 

κάλλος ἐπαινήσας, ὅτι τηλίκον οὗ λάχεν Ἡρη: 

Υ. 197. πεπέδητο οι. ταδε 1άθια «σα]ροτ, ααῖ ἴγαπεροδι(ξ, 

Θεά {οτίαθο Ἠΐο αἆμας απαεάσπι ἀθδιπῖ. ον πῇῆ εᾱ. Ῥχ. Πίο 

οἱ {π ρτοκἰπιῖς νογείρ. 

γ. 108. χΠαΐτη εἁ[ιτ. δεᾷ αρροδίήο {ουεμάα µΟἨ οδί: ἀαί δαν 
χαίτης δεσμὰ Φιῖ, απὶ χαίτη, ἆποά ρτορίας γἱάεβαιας. 

ν. 109. παιδοτρεφέων εᾱ. ϱτ. ἆαοά 1π αἶε. οιιειάατι τερενῖο. 

Υ. 321. Τηΐει Ώσο 6ἱ 56ᾳ. ΥεΓδαι Ρομυμίας πι οὐι. ἆπο γεί- 
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4ΙΟΝΥΣΙΑάΚΙΟΝ ΜΒ. Χ1//. ὅφο 

καὶ Χάριτας κίκλησκε χερείονας" ἀμφοτέρων δὲ 

μορφῆς μῶμον ἔνιπτε, καὶ 4ρτέμιδος, καὶ 4θήνης: 

καὺ Ῥερόην ἀγόρευε, φαεινοτέρην «Ιφροδίτης. 

κούρη ὃ᾽ εἰκαίουσα τεὴν ψευδήµονα µομφήν, 

αἴνῳ τερποµένή πλέον ἵσταται' οὐκ ἐθδέλει γὰρ 

ὄλβον ὅλον γρύσειον, ὅσον ῥοδέης περὶ μορφῆς 

εἰσαῖειν, ὅτι κάλλος ὑπέρβαλεν ἥλικος ἥβης. 

πεπταμένη δὲ µέιωπον ἀφειδέύ χειρὺ πατάξας, 

ψευδαλέον σέο Φάμβος ἐχέφρονι δείκνυε σιγῇ 

παρθενικὴν ὃ) ἐς ἔρωτα νοήµονι Φέλγε σιωπῇ, 

κινυµένων βλεφάρων ἄγντωπια γεύματα πέµπων. 

ἀλλὰ φόβος µεθέπει σε, σαόφρονος ἐγγύθι κούρης" 

εἰπὲ, τί σοὺ ῥέξευ µία παρθένος; οὐ δόρυ πάλλει, 

οὐ ῥοδέη παλάμη τανύει βέλος" ἔγχεα κούρης 

ὀφθαλμοὺ γεγάασιν, ἄκοντιστῆρες Ερώτων" 

παρθενικῆς δὲ βέλεμνα ῥοδωπιδές εἶσι παρειαί. 

ἕδνα δὲ σοῖο πόθοιο, τεῆς κειμήλια νύμφης, 

μὴ λίθον ἴνδφην, μὴ µάργαρα χειρὺ τινάξης, 

οἷα γυναιμανέοντυ πέλει Θέμις" εἲς ΠΤαφίην γὰρ 
3 / ΝΔ τα 3 ’ 3 / η] 
ἄμφιέπεις τεὸν εἴδος ἐπάρκιον' εὐαφέος δὲ 

5115 220. 200, ααίρας οπιμί6 ογαομί5 86γίθ Ῥοχίιτραίας, μία 

χοοίο οομαθγοβιαηῖ. 
' 

γ. 227. ὅβλον εκοαδαιι ἵπ θά. αἷτ. ΊἼοακ Προίσειον θτιηῖ {ου- 

τα5δ6ο, αυἱ πια]πῖ. Θεά απ] ππαίαπάυτα, ο{. Υυ. ὅτι. 

γ. 320. πεπταµένην οαὐῖι.  Οαοίθτυιπι Ἠτπο εἴ 56ᾳ. ΥΘΓΒΙΙΙ 

νι]ρο Ροςῖ γ. 221. 166, δαρτᾶα αἆ Ἠάπο 1ρ8ΙΠΙ Ὑ6χ5. αὐποίαν Πτῖς. 

γ. 350. σέο Βάμχον οὐ]ῖτ, χθοίο οπιρηζανῖε Ἐα]ς. {μιος 9οα[. 

6οπμἱθοῖτ. οἱ. ν. 1δύ. Ἰόειι ειτοΥ τουιντῖξ Υ. ὀ0ο. 

γ. 252. θαύματα πέµπων οδΗί. ααοά ν. 23ο. ἀο[ομθιο μοἰίμι. 

ν. 300. ῥοδέῃ παλάμη εᾱ. αἷτ. {οτίᾶδ8ο γοιίις. 

γ. 300. ὀφδαλμὸς οτί, 

ν. 200. Ἰνδώην εἁλι. 



596 ΝΟΝΝΟΧ 

πάλλεος ἱμείρουσι καὶ οὗ χρυσοῖο γυναῖκες. 
’ ἁττά Ε) / -- , π 

µαρτυρύης ἑτέρης οὗ δεύοµαι' ἁβροκόμου γὰρ 

ποῖα παρ Ενδυμίωνος ἐδέξατο δῶρα Σελήνη; 

245 Κύπριδι ποῖον -ἄδωνις ἐδείκνυεν ἕδνον ἐρώτων ; 
3/ ο / 3 / 3 / 

αργυρον «2ρίων οὐκ ὠπασεν ΠΗριγενείῃ " 
ερ) ’ σ/ ’ ι] 3 1/ 

οὐ Κέφαλος πόρεν ὄλβον ἐπήρατον' ἀλλ’ ἄρα μοῦνος, 
λ 3 | ’ 5 ρω 

χωλὸς ἑων, Ἡφαιστος ἀθελγέος εἵνεκα μορφῖῆς 

ὥπασε ποικίλα δῶρα, καὶ οὐ παρέπεισεν 4θήνην" 

350 οῦ πέλεκυς χραίσμησε λεγώϊος: ἀλλὰ Θεαίνης 
ς ΄ 3 ή Δ 1 , [4 , 

ἱμείρων, ἄφάμαρτε. σὲ δὲ ζυγίων ᾿Υμεναίων 

φέρτερον, ἢν ἐθέλῃς, Δελκτήριον ἄλλο διδάξω" 
, ο / 

βάρβιτα χειρὺ λίγαινε, τεῆς ἀναθήματα “Ῥείης, 

Ἀύπριδος ἁβρὸν ἄγαλμα παροίχιον" ἄμφοτέροις δέ, 
ῤ ΄ 955 πλήκτροις καὶ στοµάτεσσι χέων ἕτερόθροον ἠχώ, 

, -.ω .) ’ ρω 

«4άφνην πρῶτον ἄειδε, καὶ ἀσταθέος δρόµον ᾿Πγοῦς, 

καὶ κτύπον ὑστερόφωνον ἀσιγήτοιο Θεαίνης, 
ε/ ᾽ , ς ’ 3 Δ Δ ως 

Οττι Φεοὺς ποθέοντας ὑπέκφυγον' ἀλλὰ καὶ αὐτὴν 
ιά , Εμ) ’ µέλπε ΠΠίτυν φυγόδεµνον, ὀρειάδι σύνδρομον αὔρῃ, 

360 Τανὺς ἀλυσκάζουσαν ἀνυμφεύτους ὙΥμεναίους" 
’ ιά ΄ ” ΄ ΄ ΄ 

µέλπε µόρον φθιμένης αὐτόχθονα" µέμφεο γαίη. 

καὶ τάχα δακρύσειε, γοήµμονος ἄλγεα νύμφης 

καὺ µόρον οἰκτείρουσα" σὺ δὲ φρένα τέρπεο σιγῇῆ, 

µυροµένης δρόων µελιηδέα δάκρυα κούρης" 

γ. 248. ὦθελγέος, Βοϊΐνο 8θΗ5ι, ἆᾳ {ογπια ἠπγθηιιδία, «1ιαε 

ΗΘΙΙΙἨΘΙΙ οαρίῖ. 

γ. 255. βαρβίδα εᾱ. ϱΡτ. θπιπά. Τα], 
ν. 358. ἀπέκφυγον εα1τι. 
γ. 350. πίτυν --- ὀρειάδα (Ὀρειάδα εᾱ. αἷι.) αὕρης γα]δο, 8ΐπ8 

86η». 7 
γ. 261. πέλπε πόραν -- γαίη 8πο ἀῑδιπειίοπο εᾱ, Ῥτ. µέλπε 

πόρον φθιµένης, αὐτ. θὰ. α]ϊ. 
ν. 205. καὶ µόθον δι. ταχβά5 απαῖο. 

' 



265 

970 

275 

250 

250 

4ΙΟΝΥΣΙΑάΚ.ΟΝ ἨΒΡ. ΧΙ. 

4 ω οὐδὲ γέλως πέλε τοῖος, ἐπεὺ πλέον οἴνοπι μορφῇ 
/ , ιώ 

ἱμερταὶ γεγάασιν, ὅτε στενάχουσι γυναῖκες. 

µέλψον ἐρωμανέουσαν ἐπ᾽ ᾿Ενδυμίωνυ Σελήνην" 
[ή 

µέλπε γάμον χαρίεντος “4δωώνιδος" εἰπὲ καὶ αὐτὴν 
, ’ αὐχμηρὴν ἀπέδιλον ἄλωομένην ἀφροδίτην, 

γυμφίον ἰχνεύουσαν ὀρίδρομον' οὐδὲ σὲ φεύγει 
, αν , 4 3 , 

πατρῴων ἀἴουσα µελίφρονα Φεσμὸν ἐρωτωγ. 
ὰ ὰ αὰ 4 ’ , / 4 , 

σοὺ μὲν ἐγὼ τάδε πάντα, δυςίµερε ἨῬάκχε, πιφαύσκω" 

ἀλλά µε καὶ σὺ δίδαξον ἐμῆς Ῥελκτήριον ᾿Ἠμοῦς. 
9 4 ω ὋΏς εἰπὼν, ἀπέπεμπε γεγηθότα παῖδα Θυώνης. 

καὶ ποτε νηπιάχοισιν ἓν ἤθεσιν εἴρετο κούρη 

υἷα 4ιὸς παρεόντα, τίς ἔπλετο, καὺ τίνος εἴη; 
Δ / { ς ε ΄ 3 , καὶ πρύφασιν µόγις εὗρε παρὰ προθύροις “4φροδίης 

3 . 3 Γ.. 
ὄρχατον ἀμπελόεντα, καὺ ὄμπνια Λήΐα γαίης, 

καὶ δροσερὀν λειμῶνα, καὶ αἴόλα δένδρα δοκἐύων 
1 ; 4 -/ ιά 3 [ή 

ἠθεσυ κερδαλέοισι' καὶ, οἷά τε γήπόνος ἀνήρ, 
ο ῤ σω ἀμφὺ γάμου τινὰ μῦθον ἀσημάντῳ φάτο φωνῇ" 

3 σω / Εὶμὶ τεοῦ «4ιβάνοιο γεωμόρος" ἢν ἐθελήσης, 
ο , ’ ω 9 Ὁ ’ 1 ὼ/ ἄρδευω σέο γαΐαν , ἐγὼ σέο κπαρπὸν ἀέξω, 

ε ’ ’ , ή 5 / λ «ωράων πισύρων νοέων δρόμον’ ἵσταμένην δὲ 
, 3 ; , ω , 

γύσσαν ὀπιπεύων φθινοπωρίδα, τοῦτο βοήσω" 

σκορπίος ἀντέλλει βιοτήσιος" ἔστι δὲ κήρυξ 

97 

γ. 900, Ίαπι 8αργα αἆ γ. 128. οΏδεγνανίπιαβ, πια] Ἡϊο Ἱπῖος 

χγ. 365. οἱ 2606. ἱπβοτῖοἙ Ἱερί νγ. 129 --- 196. 1πς], ἀμβίαπα γοτο 

πάίπθια α Ὀσα]ᾳ. τεδΠαἴπη 6566. ἨΠοάοππαπιθ αἆ μορφῆ αἰ- 
δοραῖτ: ,, Πίο αλα ιϊά ἆθθβθο νιἀθδίατ, 

Ύ.271. πατρώων 01, ἀἴουσα 8οῖ]. Βεχοῦ, 

Ὑ. ν7δ. ᾖρετο πούρην οτι. 

Υ. 335. Ἐοτίαβθο ἀρδεύσω, οθτίε Γαϊπταπι τθοῖι θ986ἱ; νο] 
αρδεύωι, --- ἀέξω" --- νοέω δρόµον. Ἐϊθιίπα νοέω πηβ]πι Ῥχορίθυ 
741. ια ἀϊγίδίοπθπι οοπΏποηῖ ϱὲ α8 1]]α δεπϊεηίία Ῥοπάθηϊι, Ὀο 
ΓεΙαῖο 86ιΦ Ιοϊῖας Ἰοοί 11ο ΟΡΙ8 θδῖ ΠΙΟΠΘΥΘ. 

Υ. 306. σκορπίος ἀνέτελλε β. εᾱ. Ῥτ. επιθιᾶ, Εα]]ς. 
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ΝΟΝΝΟΥ 

, , , 

αὕλακος εὐκάρποιο, βύας ζεύξωμεν ἀρότρῳ. 
../ κό 

Τ]ληϊάδες δύνουσι" πύτε  σπείρωµεν ἀρούρας; 
γ/. ώς / ε/ 4 3 , ΄ 

αύλακες ὠδίνουσιν, ὅτε δρόσος εἰς χ9όνα πίπτει, 
’ ’ ; 3 ΄.ς 

λουομένην Φαέθοντι. καὶ ᾿4ρκάδος ἐγγὺς ἁμάξης, 
, .] ιά Ε] ρω 3 ’ 

χείµατος ὀμβρησαντος, ἰδὼν «{ρκτοῦρον, ἐνίψω- 
΄ ΄ ” 1 ή 3/ 

διψαλέη πὀτε γαΐα «4ιὸς νυμφεύεται ὄμβρῳ; 
» Ε] ’ ς Τε, 3 Δ [ή 

εἴαρος ἀγτέλλοντος, ἕωῖος εἰς σὲ βοήσω" 
/ ω / , ος ἄνθεα σεῖο τέθηλε" πότε κρίνα καὶ ῥόδα λέω; 

4 / ΄ καὺ σταφυλὴν ὁρόων, «Φέρεος παρεόντος, ἐνίψω" 
{ , ς 

ἄμπελος ἥβωωσα πεπαίνεται, ἄμμορος ἅρπης 
/ Ν { Ὃ, , [ή 3 , 

παρθένε, σὺν γάνος ἠλῶε" πότε τρυγόωµεν ὀπωρην; 

σὺς στάχυς ἠέξητο, καὶ ἀμητοῖο χατίζει" 
{.. 4 τοις Δ ο 

λήϊον ἀμήσω σταχυηφόρον’ ἀντὶ δὲ 4{ποῦς 

μητρὺ τε] ῥέξαιμι Φαλύσια, Κυπρογενείη" 

ἠνίδε, πῶς ὑάκινθος ἐπέτρεχε γείτονι μύρτῳ" 
σω ’ 5 ιά [ή 

πῶς γελάᾳ νάρκισσος, ἐπιδρώσκων ἀγεμώνη : 
/«- σω Δ ρω δέξο δὲ γειοπόνον µε, τεῆς ὑποεργὸν ἀλωῆς' 

ς ’ ’ 

ὑμετέρης µε κόμισσε φυτηκόμον “φρογενείης, 
3/ ; ’ ε . ὄφρα φυτὸν πήξαιμι φερέεβιον, ἡμερίδων δὲ 

ν. 287. ζεύξω μὲν οὐ. Ῥτ. αΏ οοᾶ. ειιοη(αῖα. 

γ. 255. σπείρωµεν ἀρότρῳ οᾶϊῖ,. νοςαρα]ο ϱ Ὑθδϊδα Ῥταεςεά, 
ππα]ς τερε!1ῖο. 

γ. 200, Λουομένην «Φ. θοὔι. 5δεἆ Ἡοο ποπ {αοΐ]ο γθταπα, οοπ/{εν 

ἴαπει Όωηπ. αἆ ΧΙΤΠ. 4δι. Φ96ΥΠΙΟ οδί ἆο αιοϊιιππος 1βύαΥ 

Λυοµένην, ἵπ ααοά Ῥτοκίπιθ {ποαίάαφ. Ἰεβί που Ῥοϊΐεδί: ἂπ »χεύ-- 

µένην δεί]. απϊἱθᾶα, γεΙ κυσσαµένην «Φ. 5 

ν. 302. Ἐοτίαδεθ νυμφεύσεται. 

γ. 204. καὶ ῥόδαξλλω εᾱ. ϱτ. ῥόδα τ ἄλλα εᾱ. αἷι. -Σ ΠΠ εΠοί 

οοπ]θεοίινγα Εα]ῖς. 

ν. 207. παρθένε σύγγονος ἠλθε δζ]ι, δἱπο 5εµδι; παρεα ὔγαι 
σοεοίροτθ, π. σύγγονος, ἐλθὲ., ἱοβῖι πιεπάαι, πο ἱο111. 

ν. 5ο1. {9ὶ δὲ ο. ϱτ. επιθμάαίαπι 1 αἲῖ, 

ν. 502. γελάα ες, 



4Ι1ΟΝΥΣΙΑ4ΚΩΝ ΜΕ. ΧΙΙ. 99 
1} ’ λέ ἃ 9 [ή α- 

ὕμφακα γυνώσκω νεοθηλέα, χερσὶν ἀφάσσων 

οἶδα, πόθεν ποτὲ μ]ῆλα πεπαίνεται" οἴδα φυτεῦσαν 
ἀ / / 3 ’ / καὺ πτελέην τανύφυλλον, ἐρειδομένην κυπαρίσσῳ" 

, / .. , 
ἄρσενα καὶ φοίνικα γεγηθότα δήλεὺ µίσγω, 

510 καὺ ῥόδον, ἢν ἐθέλῃς, παρὰ µίλακι καλὸν ἀέξω: 
; Δ 1/ δὴ / α 3 , 1’ 

µῆ µοι χρυσὸν ἄγοις κομιδῆς χάριν’ οὐ γρέος ὄλβου" 
μ 3! ’ οω ρω ε’ , 3 [ή 

μισθὸν ἔχω δύο μῆλα, μιῆς ἕνα ῥότρυν ὀπώρης. 

Τοῖα µάτην ἀγόρευε, καὶ οὔκ ἠμείβετο κούρη, 

Ἠάκχου μὴ νοέουσα γυναιμανέος στίχα μύθων. 

515 ἀλλὰ δόλῳ δύλον ἄλλον ἐπέφραδεν Ἐϊραφιωτης: 
, [ή 

καὺ ἨΏερόης ἀπὸ χειρὸς ἐδέχνυτο δίκτυα θήρης, 
- / / 

οἷά τε Φαμβήσας τεχνήµονα" πυκνὰ δὲ σείων, 
3 ’ 3 / ὰ 3 { / 

εἰς χρόνον ἄμφελέλιζε, καὶ εἴρετο πολλάκι κούρην" 

Τίς Φεὺς ἔντεα ταῦτα, τίς οὐρανίη κάµε τέχνη; 

3ρο τίς κάµε; καὶ γὰρ ἄπιστον ἔχω νόον, ὅττυ τέλεσσεν 
’ [ή 

ζηλομανὴς "Ἡφαιστος ᾿4δωνιδι τεύχεα Ὁ ἠρης. 
ή μ ἆ Εϊπεν, ἀκηλήτοιο παραπλάζων φρένα κούρης. 

καΐ ποτε πεπταµένων ἀνεμωνίδος ὑψόθι φύλλων 
’ «/ 3 2/ ῃ μας ὁ ’ 

νήδυµον ὕπνον ἴαυεν' ὄναρ δέ οὗ ἔπλετο κούρη, 

325 εἵματι νυμφιδίῳ πεπυκασµένη: ἀντίτυπον γὰρ 

ἔργον, ὅπερ τελέευ τις ἓν ἤματι, νυκτὺ δοκεύει. 

βουκόλος ὑπνώων, περαοὺς βόας εἰς νομὸν ἕλκει " 

δίκτυα ὃηρητῆρυ φαείνεται ὄψις ὀνείρου" 
[ή 3 ε{ 3 { 3 ΄ 

γειοπόνοι ὃ) εὔδοντες ἀροτρεύουσιν ἀρούρας, 

ὅδο αὔλακα δὲ οπείρουσι φερέσταχυν΄ ἀζαλέη δὲ 

Υ. 11. μή µιν χρ. ἄγεις 64. Ῥτο ΠΙΙΠΙ ΡΕΟΠΟΠΙΘΗ ΘΗ1ΘΙΑ(14{1111ι 
11.6, αἲτ. ουτα Ἐα]ς. 

γ. 518. ἀμφελέλιξε καὶ ἤρετο οά1τε. 

γ. Όρο, τελέσσαι 6 Πιτ, οοπηβίγαο[ίοηθ Ἱπιρογ[θοῖα, --- πϊδὶ Γοτίο 

οτα(ίο Ἠαεο ρασ]ο Ἰομρίου Εαΐτ. τέλεσσεν αἴῖαπι Ἠ]ιοάοπιβηιιδ. 
γ. 620. ἀντίτυμον θε]. με. θιαθιά, Ἐας, 



4οο ΝΟΝΝΟΥ 

ἄνδρα μεσημβρίζοντα κατάσχετον αἴθοπι δίψη 
9 ε{ 3 δι 3 / ε/ 3 , 

εἰς ῥόον, εἰς ἀμάρην ἄπατήλιος ὕπνος ἐλαύνει. 

οὕτω καὶ «4ιόνυσος, ἔχων ἴνδάλματα µόχθων, 

μιμηλῷ πτερόεντα γόον πόμπευεν ὀγείρῳ. 

555 καὶ σκιεροῖσι γάμοισιν ὁμίλεεν' ἐγρόμενος δέ, 

παρθένον οὐκ ἐκίχησε, καὶ ἤθελεν αὖτις Ἰαύειν: 
ὰ κ δι ζ. Γ ’ 3 ον καὶ κεγεὴν ἐκόμισσε μινυνθαδίης χάριν εὐνῆς, 

εὔδων ἓν πετάλοισι ταχυφθιμένης ἀνεμώνης. 
, 9 ᾳ ῥ {λ , ςοεώλ [ή Δ 

µέμφετο ὃ᾽ ἄφθόγγων πετάλων γύσιν' ἀγνυμενος δὲ 

"540 ὙΎπνον ὅμοῦ καὶ Έρωτα καὶ ἑσπερίην 4φροδίτην 

τὴν αὐτὴν ἱκέτευεν δεῖν πάλιν ὄψιν ὀνείρου, 
΄ ΄ ” 3 ΄ ”/ λ ή 

φάσμα γάμου ποθέων ἀπατήλιον: ἄγχυ δὲ µύρτου 

πολλάκι Ῥάκχος ἴαυε, καὶ οὗ γαµίου τύχεν ὕπνου" 

ἀλλὰ πόνον γλυκὺν εἶχε ποθοβλήτῳ δὲ καὶ αὐτὸς 

545 Λυσιμελὴς «4ιόνυσος ἐλύετο γυῖα µερίμνη " 

Καὶ Ἠερόης γενετ]ρι συνέµπορος, υἳέν ΙΠύῤῥης, 

«ηροσύνην ἀνέφηνεν" ἀκοντιστῆρι δὲ «Φύρσῳ 

στικτὰ γεοσφαγέων ὑπεδύετο δέρµατα φεβρῶν, 

λάθριος εἲς Ῥερόην δεδοκηµένος": ἱσταμένου δὲ ροη η 

Όδο παρῦθέχος ἄστατον ὄμμα φυλασσομένη «4ιονύσου, 

φἀρεῖ μµαρμαίρουσαν ἑὴν ἔκρυψε παρειήν. 
’ / ϱω [ή καὶ πλέον ἔφλεγε Ἠάκχον, ὅτι δρηστῆρες ᾿Ερώτων 

αἰδομένας ἔτι μᾶλλον ὀπιπεύουσι γυναῖκας, 
’ ιά καὶ πλέον ἱμείρουσι παλυπτομένοιο προζώπου. 

γ. 51. κατάσχεται αἴθοπι ὃ. θᾱ, ϱτ. αὖ εοά. Ἐαῑις, επιεπάαία. 

ν. ὅ54, Ἐοτίαδθο πτερόεντι. 

ν. 507. ἐνόμισσε ατ. 

ν. 547. ἀνέφηνεν εἀϊτῖ, 

γ. 548. νοοσφαγέων οί, ἱπερίε; επιεπᾶ, Έα]. οκ {ογίαθθο 
ὑπεδύσατο δοτίρθμάιτη, 

ν. 500. ὅτι μᾶλλον οἀϊτι. 



4ΓΟΝΥΣΙά4Κ.ΩΝ ΜΕ. ΧΙ, 4οι 

555 Καΐ ποτε μουνωθεῖσαν “4δώνιδος ἄξυγα κούρην 
Ἡ ξπ 

ἀθρήσας, σχεδὸν Ίλθε, καὶ ἀνδρομέης ἀπὸ μορφῆς 
ῳ ο] , Νις κ , 

εἶδος ἓὸν µετάµειψε, καὶ ὡς Φεὺς ἵστατο κούρη" 
, σ οἳ / Ὑ ὰ { ὰ ή 3 οω 

καί οἱ ἑὺν γένος εἶπε, καὺ οὔνομα, καὶ φόνον ᾿Ινδῶν, 
ὰ Δ 3 { τες 4 , 3, καὶ χορὸν ἀμπελύεντα, καὶ ἡἠδυπότου χύσιν οἴνου, 

6ο ὅττι µιν ἄγδράσιν εὗρε" φιλοστόργῳ δὲ μενοινῆ 
΄ 3 ωω ἱ άρσος ἀναιδείῃ κεράσας, ἀλλύτριον αἰδοῦς, 

τοίην ποικιλὀμυῦον ὑποσσαίνων φάτο φωνήν’ 
1 

ΤΙαρθένε, σὸν δι ἔρωτα καὺ οὐρανὸν οὐκέτι γαίω" 
ο , Τ ε] . , 5 3 , 

σῶν πατέρων σπήλυγγες ἄρείὀγές εἰσιν Ὄλυμπου" 

265 πατρίδα σὴν φιλέω πλέον αἰθέρος' οὐ μενεαίνω 
ου ἃ οω ε/! , 5 , 

σκῆπτρα «4ιὸς γενετῆρος, Όσον 'Ῥερόης ὑμεναίους" 

ἀμβροσίης σέο κάλλος ὑπέρτερον' αἰθερίου δὲ 

γέκταρος εὐόδμοιο τεοὶ πγείουσιυ χιτῶνες. 

παρθένε, «άμβος ἔχω, σέο μητέρα Κύπριν ἀκούων, 
τ! ἀ 3/’ Ε) / δω λ Δ , Ό7ο ὅττι σε πεστὺς ἔλειπεν ἄθελγέα' πῶς δὲ σὺ μούνη 

, » »/ Ἡ . , » Εν ΣΕΗ; 
σύγγονον εἴχες Έρωτα, κπαὺ οὗ µάθες οἴστρον ἐρώτων ; 

οὗ σε τέκε Γλαυκῶπις ἢ “ἄρτεμις' ἀλλὰ οὐ, κούρη, 
, - ; ” / 

Κύπριδος αἷμα φέρουσα, τί Κύπριδος ὄργια φεύγεις ; 
») ο ον ου 3 , ς , 

ἀλλ᾽ ἐρέεις 1 λαυκῶπιν ἄπειρήτην υμεναίων 

γ. 507. κούρη οἄἡτ. ΊΠαομπα οπιοπά. Εα]]ς, 

γ. 063. ὑποσσαίνον φἄτο εᾱ. ϱγ. θιπθιᾶ. Τα]]ς, 

γ. 64. σών πατέρων σπ. αρίιπι θ956ί, δί Βετοῦδ 11ΊΟΥ68 Ίχο- 

ΡΙοἀγίαρ {αἱδέοιτ. Άππο ἀαβίο. Ῥτονίπιπιη θ55οῖ σών πετρῶν 
σπ. πϊ πέτρη -4ιβαν. Υ. 955. 5δ8ἆ δρομάθἰ ἀἰδρ]οθηί, Απ σῶν 
οκοπέλων σπ. { 

γ. 2607. ἀμφροσίης ακοιθαπα ἵπ θἆ. αἶτ, 

γ. 560. παρθένε βακχὸε ἐγὼ --- ἀκούω 6ὐ]ι, απἶχα οοπ{αδίοπς, 
5οἆ ποπ Ππαμαϊτα, οἵ, Υ. 220. 

7οἳ, 11, ος 
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, / - π [ή - 

γάσφυ γάμου βλάστησε, καὶ οὐ γάµον οἴδεν “4θήνη. 
4 / 3 ή .. 3 , 1 

μὴ γένος αἰσχύνης μητρωΐον’ ᾿Ασσυρίου δὲ 
3 , ’ - Ἂ 

εἶ ἐτεὸν χαρίεντος «δωνιδος αἷμα κομίζεις, 

ἀβρὰ τελεσσιγάμοιο διδάσκεο Φεσμὰ τοκ]ος, 

καὺ Παφίης ζωστ]ρι, συνγήλικι πείθεο κεστῷ, 
”ω [ή 

καὺ γαµίων πεφύλαξο δυςάντεα μῆνιν ᾿Ερώτων 
ῃ αν Ἡ .”/ ε/ ’ ς ΄ ἀπ 

γηλέες εἰσὶν Ἔρωτες, ὅτι γρέος, ὁππότε ποινὴν 

ἀπρήκτου φιλότητος ἀπαιτίξζουσι γυναῖκας" 
- κ. ς { Ε] ’ [ή 

οἴσθα γαρ, ὣς πυροεσσαν ατιµήσασα Ἀυῦτρην 
κά 1/ / 

μισθὸν ἀγηνορίης φιλοπάρθενος ὤπασε Σύριγξ, 

ὕττι, φυτὸν γεγαυῖα, νὀθη δονακώδεῖ μορφῇ 

καὶ φύγε ΤΠανὸς ἔρωτα, πόθους τ ἔτι Παινὸς ἀείδει' 

καὶ Ὀυγάτηρ «{άδωνος, ἀειδομένου ποταμοῖο, 
σ/ ’ , ’ ’ 1” 
ἔργα γάμων στυγέουσα, δέµας δενδρὠσατο Ἠύμφη, 
αμ.) Π Ε) { 

ἔμπνοα συρίζουσα" καὶ ὀμφήεντι κορύμβῳ 

Φοίβου λέκτρα φυγοῦσα, κόµην ἐστέψατο Φοίβου. 
. -ω - ’ 

καὺ σὺ πόθον δαςπλῆτα φυλάσσεο, µή σε χαλέψη 

Φερμὸς Ἔρως βαρύμηνις" ἀφειδήσασα δὲ µίτρης, 
’ [ή ΄ Γ / διπλόον ἄμφεπε Βάκχον, ὀπάονα καὶ παρακοίτην 

’ ω πω ’  ρ 

καὶ Λίνα σεῖο τοκ]ος, «δώχιδος, αὐτὸς ἀείρων, 
’ ͵ , , λέκτρον ἐγω στορέσοιµι Σασιγγήτης ἀφροδίτης. 
»/ 3 , 3 ή ο / ποῖά σου ᾿Ενγοσίγαιος ἔπάξια δῶρα κοµίσσει; 

κά ἡ ῥά σου ἕδνα γάμοιο δεδέξεται ἄλμυρὸν ὕδωρ, 

ν. 58ι. Ἐταί, οι ὅτι ἵπ ὅτε νε] ὅπη πιαϊαπάιπι ΟΘΗΞΘΙΘΠΗ. 

γ. 5δ5. ἀτιμήσας φροδίτην εά1ε. αιιαςὶ Αγτίηκ γ. 564. Πιάβοιι- 
Ἠπιιτα Θ88εΙ. Όαχ απῖθπι ἀτιμήσασ᾽ ᾿ἀφροδίτην ἵπ Νοππο ααϊάεια 
5οτ{βί Ἠοη Ῥοβίξ, {ασῖ]α οδῖ 1πτε]]εοῖα. 

γ. 5854. μῦθον ἀγηνορέίης θά1. 8116 881511. 

γ. 286. πόθους ὃ᾽ ἔτι οἁττε. 

γ. 507. δεδέξεται ἆθ Νορίιπο ᾖπίει γθτψα κοµίσαει θἰ στορέσει 



4οο 

405 

41ο 

415 

4ΤΟΝΥΣΙ/ΙάΚ.ΟΝ Ἠ5Ρ. ΧΙ. 4οῦ 

α / , , , 3 ’ 

καὺ στορέσει, πγείοντα δυσώδεα πόντιον ὀδμήν, 

δέρματα φωκάων, ἸΠοσιδήία πέπλα Φαλάσσης ; 

δέρματα φωκάων μὴ δέχνυσο' σεῖο δὲ παστῷ 
’ , 

Ῥάκχας ἀμφιπόλους, «Σατύρους Φεράποντας ὁπάσσω" 

δέξο µοι ἕδνα γάµοιο καὶ ἄμπελόεσσαν ὀπώρην 

εἶ δ᾽ ἐθέλεις δύρυ ϱοὔρον, “δώνιδος οἷά τε κούρη, 

Φύρσον ἔχεις, ἐμὸν ἔγχος᾽ ἔα γλωχῖνα τριαίνης. 
σο / / ΕΥ 3 / ’ 

φεῦγε, φίλη, φίλον ἦχον ἀσιγήτοιο «Δαλάσσης, 
ρω [ό Ριο ν 3 ΄ φεῦγε δυοαντήτων ἸΠοσιδήϊον οἴστρον ἐρωτωγ. 

ἄλλη ᾽ἀμυμώνη παρελέξατο Κυανοχαίτης 
΄ 

ἀλλὰ γυνὴ μετὰ Λέκτρον ὅμωνυμος ἔπλετο πηγή. 

καὶ 'Σκύλλη παρίαυε, καὶ εἰναλίην Φέτο πέτρην΄ 
΄ Β) ο 4 “4στερίην ὃ᾽ ἐδίωκέ, καὶ ἔπλετο νῆσος ἔρημη" 

1/ ’ , 

παρθενικἠν ὃ᾽ ἨΏύβοιαν ἐνεθῥίζωσε «Φαλάσσῃ. 
τ , οὗτος “4μυμώνην μνηστεύεται, ὄφρα καὺ αὐτην 

λαϊνέην τελέσει μετὰ δέµνιον" οὗτος ὀπάσσει, 
ε/ εω , / Δ / «/ ἕδνον ἑῶν «αλάμων, ὀλίγον ῥόον, 3) βρύον ἄλμης, 

ἢ βυθίην τινζ κόχλον' ἐγὼ δὲ σου εἵνεκα μορφῇς 

ἵσταμαι, ἀσχαλόων, τίνα σοι, τίνα δῶρα κοµίσσω" 

αἳϊ5 ΙΠΙΡΟΣΙΙΠΙΡΑΙ θοῖ, Ἱππρτϊαῖ ου 11ΟΧ. δέχνυσο, ν. 4οο, οἳ 

δέξο, ν. 492. 4θ ριιο]]α 5ο(ααϊαχ. Οἱ βάπαΙ οδῖ, γογίοπάαπαι γἱ- 

ἀείασ: αι δµπιοξ πιαγε, ιοά ἐἰδί εί ζ τα {ετο «Χ.Ι.Ν ΤΠ. σά6. 8ᾳ. 

δέξο --- ὄφρα πόρῃης. 

Υ. ἀ4οά, Ἐονί, ἔχοις, 96 οἙ. . 47ο. Υ. δα. φίλον ἦχον 5ἳ ἀῑκίι, 
Ἰμθρίο ἀῑκίϊ; 4Ἡ λάλον ἦχον 2 

ν. 415. µεταδέµνιον οάΐτι, Ῥταείοιθα αηα] {ογίαςθο τελέσῃ. 

γ. 416. τίνα σοι δώρα κ. ο. ϱτ. 14, ἆαοᾶά ἀεάί, Ἐακεπρατρίο 

ἀεβείας, αιῖ ποτέ εἴίαπι ἱπδοτοπό πι Ῥτοροδυϊῖ, Τοτίᾶδθο ῬγαῬ- 

5Η]βδεῖ: τίνα σοι φίλα δώρα κ. Ἰεοερίαπι βοηἱρίαχαπι Ῥτοβαν{{ 

ἨΠοάοπαπμ. 

ο ὃ 



ἀοά ΝΟΝΝΟΥ 

οὗ χατέει χρυσοῖο τέκος χρυσέης “ἄφροδίτης. 

ἀλλά σοι ἐξ «ἀλύβης κειμήλια πολλὰ μοµίσσω 

ἄργυρον ἀργυρόπηχυς ἀναίνεται. εἴς σὲ κοµίσσω 

430 δῶρα διαστίλβοντα φεραυγέος ᾿Ηριδαγοῖο 

Ἡλιάδων δ᾽ ὅλον ὄλβον ἐπαισχύνει σέο µορφή, 
/ ω” ρω 

λευκὸν ἐρευθιόωσα" βολαῖς δ᾽ ἀντίῤῥοπος ᾿Ἠοῦς, 

εἴκελος ἠλέκτρῳ ἨΒερόης ἀμαρύσσεται αὐχήν" 

καὶ λίῶον ἄστράπτοντα τεοῦ χροὺς οἴδεν ἐλέγχειν 

435 μάρμαρα τιµήεντα" μὴ εἴκελον αἴθοπι Λύχνῳ, 

λυχτίδα, σοι κομίσοιμι' σέλας πέµπουσιν ὑπωπαί. 
4 [4 ς ιά 3 ... , 

μὴ καλύκων ῥοδόεντος ἀναίσσοντα πορύμβου 

σοὺ ῥόδα δῶρα φέροιµμι’ ῥοδώπιδές εἶσι παρειαί. 
. ΄ ιά 

Τοῖον ἔπος κατέλεξε' καὶ οὕατος ἔνδοθι κούρη 

45ο χεῖρας ἐρεισαμένη διδύµας ἔφραξεν ἄκουάς, 

μὴ πάλιν ἄλλον Ἔρωτι µεμηλότα μῦθον ἀκούση, 
’ ’ { ΄ ἔργα γάµου στυγέουσα" ποθοβλήτῳ δὲ «4{ναίῳ 

΄ 3 [ή µόχθῳ μόχθον ἔμιξε. τί κύντερόν ἐστιν ἐρώτων, 

ν. 417. χρυσῆς οά 1, 

γ. 421. 

ν. 492. 

γ. ἀπά, 

Ῥανγήου]α δέ {ογίαβθο οἱ{οϊθηᾶᾶα, 

ἴκελος οί. 

τεοῦ χροὸς εἶδος ἐλέγχει οἁ[τ. 5ἵποθ 88ΗδιΙ. Ταηρβε: 

µάρµαρα τιµ. τεοῦ χροὸς οἶδεν ἐλέγχ. ΛέΘδ. ἁστρ. Ἠλοάοπιαππιις, 
αιῖ οοπιπιαῖθ ἀῑδιηκαϊ Ῥοδί ἀστράπτοντα, αἀδοτῖρειϊ μὴ Λίθον. 

γ. 492. 

ν. ἀ42θ. 

γ. 427. 

γ. 451. 

ἴκελον εεττ, 

ποµίσοι σέλας θᾱ. Ῥτ, θιπεπᾶ. Ἐα]ῖς. 

καλύμων αι, Οοττεχοταί ἴαπα Ἠ]ιοάοπιαπΠαδ. 

Οαπι ἔρωτι βοχρίαπι Ππνθπίφδαι 1π οἀϊα, Θομναάθγις 

αἆ Μα». Ῥᾶβ. 330. Ἔρωτε τεδοβεπάαι Ῥτοροθιαϊτ,.  Οοπιραταῖ 
ΧΧΧΥΙΗ, ιῶδ. 
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ἢ ὅτε Φυμοβόροιο πὀθου Λυσσώδεῖ κέντρῳ 

455 ἀνέρας ἱμείροντας ἄλυσκάζουσι γυναῖκες, 

καὺ πλέον οἴστρον ἄγουσι σαόφρονες; ἐνδόμυχος δὲ 

διπλόος ἐστὶν ἔρως, ὅτε παρθένος ἀνέρα φεύγει. 

πως Ὁ μὲν οἴστρήεντι πόθου μαστίζετο κεστῷ” 
ον » / 3 , 3 λ , παρθενικ]ς ὃ᾽ ἀπέμιμνεν' ἀμιτροχίτωνυ δὲ πουρη 

δρ , 44ο σύνδρομον ἀγρώσσοντα φόον πόμπευέν ἄλητην, 
/ 3) / 3 , δὲ 9 λά 

κέντρον ἔχων γλυκύπικρον. ἄνεσσύμενος δὲ «Φαλάσσης, 
3, » / 

ἴκμενα διψαλέοιο δι οὔρεος ἴχνια πάλλων, 
Δ / ’ / 

παρθενικὴν µάστευε 1Ποσειδάων μετανάστης, 
” ε , α ος / ο 9 ἄβροχον ὑδατόεντι περιῤῥαίνων χὈόνα ταρσῷ 

’ 1 445 καὶ οἳ, ἔτι σπεύδοντι παρὰ κλέτας εὔβοτον ὕλης, 

οὔρεος ἄκρα κάρηνα ποδῶν ἐλελίζετο παλμῷ, 

ας Δε κ ὰς Ἄς κε Δε 
5 1) 4 

εἲς Ἠερύην σκοπίαζε: μαὺ ἐκ ποδὺς ἄχρι καρήνου 
, ε/ 

πουρης ἵσταμένης διεµέτρεεν ἔνθεον ηβην ̓  
/ 

ὀξὺ δὲ Λεπταλέοιο δι εἵματος, οἷα κατόπτρῳ, 
»/ / 

45ο ὄμμασιν ἄπλανέεσσι τύπον τεκµαίρετο κουρης, 
’ 

οἷά τε γυμµνωθέντα παρακλιδὸν ἄκρα δὀκευων 

στήθεα µαρμαίροντα’ πολυπλεκέεσσι δὲ δεσμοῖς 

μαζῶν κρυπτοµένων φθονερὴν ἐπεμέμφετο µίτρην, 

δινεύων ἑλικηδὺν ἐρωμανὲς ὄμμα προοώπου, 
/ ” { , ᾿ Δ 456 παπταίνων ἀκόρητος ὅλον δέµας: οἰστρομανὴς δὲ 

γ. 450. απέµιμνεν, εν Ὀ]εῦ ενερ, αιοὰ χο Ἱπραα (14908 ηουε 

οἵ 1πδο]εηῖος ἀῑοίατη. 

ν. 440. Ώθε»56θ Ἠΐο ποπηιι]]α., πθχαθ ατραῖις οα1ΐ6 ἀοοθῖ; 16- 

απθ σα[Ποίξ, οοχιίβθχθ: ὡς Βερόην σκ. νε]: καὶ Ἡ. σ. 

ν. 455. παπταίνων ὃ᾽ ἀκόρητος --- -- οἰστρομανὲς δὲ εν, θ418ἱ. 

οιστροµανῆς εἴῖαπι Ἠ]οάοπιαπις. 



4ο ΝΟΝΝΟΥ 

εἰναλίην Κυθέρειαν ἅλὺς µεδέων ᾿Ενοσίχθων 

γθίζων ἱκέτευδ' καὶ ἀγραύλω παρὰ ποίµνη µοχθίζων ἱκέτευθ' καὶ ἀγραύλῳ παρὰ ποίµν/ 

παρθένον ἱσταμένην φιλίῳ μειλίξατο μύδῳ' 

Ἑλλάδα καλλιγύναικα γυνὴ µία πᾶσαν ἐλέγχευ" 
/ ’ νὰ ΄ ΄ 

46ο οὐ Πάφος, οὐκέτι «Πέσβος ἄείδεται' οὐκέτι Κυπρου 
” ιά ΄ 3 / / 

οὕνομα καλλιτόκοιο φατίζεται" οὐκέτι µέλψω 
.. , . ΄ » 

Ἱάξον ἄειδομένην εὐπάρθενον' ἀλλὰ καὶ αὐτὴ 

εἰς τόκον, εἰς ὠδίνας ἐνικήθη «{ακεδαίμων " 
.) 9. / , μ οὐ Πάφος, οὐκέτι «{έσβος' "{μυμώνης δὲ τιθήνη, 

, / - / ’ 2 ω 465 ἀντολίη, σύλῆσεν ὅλον κλέος Ορχομενοῖο, 
, 3 , , ’ ς , 4 

μούνην ἀμφιέπουσα µίαν Χάριν' ὁπλοτέρη γάρ 
/ ΄ ή ; τρισσαίων Χαρίτων, Ῥερόη βλάστησε τετάρτη. 

’ ΄ ω «/ / 3 / ’ 

παρθένε, Κάλλιπε γαῖαν, ὕπερ θέμις' οὐ σέο µητηρ 

ἓκ χθονὸς ἐβλάστησεν, ἁλὺς θυγάτηρ “4φροδέτη: 
4 .] «/ ΄ 47ο πόντον ἔχεις ἐμὸν ἕδνον ἀτέρμονα, μείζονα γαίης ̓  

ρω 3 , 3 , " 3/ 3/ σπεῦσον ἐριδμαίνειν ἄλοχῳ «4ιὸς, ὄφρα τις εἴπῃ, 
5/ { , / ’ ὕττι δάµαρ Ἀρονίδαο καὺ εὐνέτις Εννοσιγαίου 

/ / 3 Δ { 3 , πάντοῦυ κοιρανέουσιν, ἐπεὺ νιφόεντος Ολύμπου 

Ἴρη σκῆπτρον ἔχει, Ἠερόη αράτος ἔσχε Θαλάσσης. 

γ. 457. ἀγλαύρῳ ϱᾱ. Ρτ. επιομᾶ. Τα]. 

γ. 461. καλλοτόκοιο εἆ. Ῥτ. ποδίταα ϱὐ. αἰι. ομτα]ίτ. 

ν. 403. εἰς τόκον, εἰς ὠδίνας {ογί8866 ΦΙΛΙ εδ, ε[. ΤΥ. οὗ. 

564 [οτίαθθθ δοτίρ»!ῖ εὔτοκος εἰς ὠδῖνας ---, 

ν. ἀ4θ4. τιθήνην οὐ ιτῖ. δίπο δθµ5α. Το νετδι5 ποϊαπάα ὦερε- 

Πο Ποιαϊςεἰο]Ι ραμίο τοπιοοχῖς ν. 40ο. 

ν. 407. τρισσαίων, Πθδοίο απ Νοπμας δογ1ῃοχς γο]αεγῆῖ, Ῥναρρίο 

θγάί τριοσάων, πιο παπιθτί ἀαοἳγ]οί τρισσατίων γεὶ τριχθαδίων. 

γ. 47ο, Ἐοσί. ἔχοις, 9εᾷ ο. Υ. 4904. 



475 

4δο 

4δδ 

49ο 
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οὔ σοι Ῥασσαρίδας µανιώδεας ἐγγυαλίξω, 

οὐ Σάτυρον σκαίροντα, καὶ οὗ Σειληνὸν ὁπάσσω' 

ἀλλὰ τελεσσιγάµοιο τεῆς Φαλαμηπόλον εὐνῆς 

ΤΙρωτέα σοι καὶ Γλαῦκον ὑποδρηστ]ρα τελέσσω ' 

δέχνυσο καὶ Νηρῆα, καὶ, ἣν ἐθέλῃς, Μελικέρτην' 

καὶ πλατὺν, ἀενάου μιτρούμενον ἄντυγι κόσμου, 

ἸΩκεανὸν κελάδοντα τεὸν «εράποντα καλέσσω" 

σοὺ ποταμοὺς Σύμπαντας ὀπάονας ἕδνον ὀπάσσω. 

εἶ δὲ καὺ ἀμφιπόλοις ἐπιτέρπεαι, εἰς σθ ποµίσσω 

Φυγατέρας ΆΝηρΏος"' ἀναινομένη δὲ γενέσθω 

μαῖα «4{ιωνύσοιο τεὴ Φαλαμηπόλος, ἆνω. 

Ἔννεπο" γωομµένην δὲ λιπὼν δυςπειθέα κούρην, 
3 ρω 1) / μ] ’ [ή 

Πέρυ μῦθον ἔειπε χέων ἄνεμώδεα φωνήν' 

ΜΗύῤῥης ὄλβιε κοῦρε, λαχὼν εὔπαιδα γενέθλην, 
ο ο μ αγ τιμὴν μοῦνος ἔχεις διδυµάονα" μοῦνος ἀκούεις 

καὶ γεγέτης Ῥερόης καὶ νυμφίος “άφρογενείης. 

Τοῖα μὲν ᾿Επγγοσίγαιος ἵμάσσετο πέντορε κεστῷ ' 

πολλὰ δὲ δῶρα τίταινεν δώνιδι καὶ Κυθερείη, 
4 «/; ν” / ΄ κούρης ἕδνον ἔρωτος. ὁμοπλέκτῳ δὲ βελέμνῳ 

”, α/ ’ τ ὄλβον ἄγων «ιόνυσος, ὅσον παρὰ γείτονι 1 ἄγγῃ 

ν. 470. Σιληνὸν αἁίιτ. 

γ. 4πο. δέχνυσο καὶ γενετηρα θΜάῑι. τι νὶάθαιιν ἆᾳ Λάοιυίάθ 

Βιανίο οοδβΙἴαχϊῖ Ῥο556, δρθοἱοδία8 41 ναχίαδ. Ειθμίπι ἱπῖτος Ἶος 

πιαίοχιπι Εβθπίια Ώ605 πΙβΕΙΠΟ8Φ ἸἈεγθιδ Ρροϊῖας αεχδρεοίαβαϊίαν. 

τί τεοῖο γἰάίς Οπαθδ. 

ν. 490. δυεπενθέα κούρην οτι. 

ν. 4δδ. λαθὼν οἁϊιι. δου{15 διιομά. Εα]ῑς. 

γ. 4900. Εοχίαδδε πηαβί5 αοοοπιπιοᾷαΐο ἀῑκίδδοι ὁμοπλήκτῳ --- 

βελέμνῳ. 



/ 

4οδ ΝΟΝΝΟΙΥ 

496 χρυσοφαεῖς ὠδῖνες ἐμαιώσαντο μετάλλων, 

πολλὰ µάτην ἱκέτευε Φαλασσαίην “4φροδίτην. 
[ή [ή 

Καὶ Παφίη δεδόνητο" πολυμνήστοιο δὲ κούρης 
3 { ο 3 / Ε) ΄ Δ ἀμφοτέρους μνηστῆρας ἐδείδιεν' ἀμφοτέρων δὲ 
5 , ο κ [ή Δ -”ω 3 [ 

ἰσοτύπων δρόωσα ποῦθον καὶ ζῆλον ἐρώτων, 
.. ’ / [ ω 

δοο “Αρεὶ νυμφιδίῳ «Ῥερύης κήρυξεν ἀγῶνα, 
λ 4 3 ου χ ς ιά 3 { καὶ γάµμον αἰχμητῆρα, καὶ ἱμερόεσσαν Ἔνυω. 
/ { καί µιν ὅλην πυκάσασα γυναικείῳ τιγὶὺ κόσµωῳ, 

[ή ο / 

Κύπρις ἐπ᾽ ἀκροπόληος ἑῆς ἱδρύσατο πάτρης 
[ή ’ 5 , 

παρθένον ἄμφήριστον ἄέθλιον ἄβρὸν ἐρώτων 

δο5 ἀμφοτέροις δὲ Φεοῖσι µίαν πιστὠσατο φωνήν' 

3/- ΄ -” |) ’ 1; 

Ἴθελον, εἶ δύο παῖδας ἐγὼ λάχον, ὄφρα συνάψω 
4 λ / Δ ’ τὴν μὲν ὀφειλομένην ᾿Ενοσίχῶονι, τὴν δὲ «{υναίῳ: 

; ’ ϕ Δ 

ἆλλ᾽ ἐπεὶ οὗ γενόμµην διδυµητόκος, οὐδὲ κελεύει 
κ Γ / , ΄ , 

Φεσμὰ γάμων ἄχραντα, μίαν ξυνήογα κούρην 

610 ζεῦξαι διγΦαδίοισιν ἁμοιβαίοις παρακοίταις, 
3 λ οω 3 / / ’ 3! ἀμσὲ μιῆς ἀλόχοιο μὀθος νυμφοστόλος ἔστω" 

3 Ν / Γ ό η Ε) ΔΝ ΄ 

οὗ γὰρ ἅτερ καµάτου Ώεροης λέχος' ἀμφὺ δὲ νύμφης 
3/ 3 ; / / 3 των ἄμφω ἀεθλεύσοιτε γάµου προκέλευῶον ἀγῶνα" 
ν) , ; , ’ / 

ὃς δέ κε νικήσει, Ἠερόην ἀνάεδνον ἀγέσθω. 
’ ΄ [ή ’ ’ 615 ἄμφοτέροις φίλος ὅρκος ' ἐπεὺ περιδείδια κούρης 

’ ΄ ! ο γείτονος ἄμφὶ πόληος, ὅπη πολιοῦχος ἀκούω, 

πατρίδα μὴ Ἀερόης, Ῥερόης διὰ κάλλος, ὀλέσσω" 

ν. 9οῦ. ΑΙΠΡΙ ξυνώσατο ἵν 5Ιπι]ϊ οατιδα Γτεαιθηῖαϊ. 

γ. 912. παμάτοιο Βερ. θᾱ. ϱτ. 6ιπειά. Τα]]ς. 

γ. διά, νικήσειε Βερ. θἆ. ϱν. οπιειά. Ἐα]ῖς. 

Υ. 510. φίλος ὅρπος 8ο]. ἔστω, ααοᾶ πια]ο ομιίβδιχι» 

ν. 516, ὅπη εί. 
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συνθεσίας πρὸ γάµοιο τελέσσατε, μὴ μετὰ χάρµην 
[ή 3 , 3 / ν] , 

ποντιος Εγνοσίγαιος, ἄτεμβόμενος περὺ νίκης, 

590 

5320 

550 

φὅ5δ 

γαῖαν ἀϊστώσειεν ἓῆς γλωχῖνυ τριαίνης 
Δ / / 3 4 λ / μὴ κοτέων «4ιόνυσος “4μυμώνης περὶ λέκτρων, 

2/ Ε) ή ἀ ΄ 9 ΄ 

ἄστεος ἄμπελόεσσαν ἀμαλδύνειεν ἄλωήν. 

εὐμενέες δὲ γένεσθθ μετὰ κλόνον' ἀμφότερου δὲ 

φίλτρου ζῆλον ἔχοντες, ὁμοφροσύνης ἐνὺ Θεσμῷ 
{ .. / ΄ ; / κάλλεὶ φαιδροτέρῳ κοσµήσατε πατρίδα νύμφης. 

ως φαµένης, μνηστῆφες ἐπήνεον" ἀμφοτέροις δὲ 

ἔμπεδος ὅρκος ἔην Κρονίδης καὶ γαῖα καὶ αἲθήρ, 

καὶ Σευγίαι ῥωθάμιγγες' ἐπιστώσαντο δὲ οῖραι 

συνθεσίας. καὺ δῆρις ἄέξετο, πομπὸς ἐρώτων, 

καὺ κλόνος' ἀμφοτέρους δὲ γαμοστόλος ὤπλισε Πειθώ. 

οὐρανόθεν δὲ µολόντες, ὀπιπευτῆρες ἀγῶνος 

σὺν «4: πάντες ἔμιμνον, ὅσου ναετῆρες Ολύμπου, 

μάρτυρες ὑσμίνης «4ιβανηϊΐδος ὑψόθι πέτρης. 

Ἔνθα φάνη µέγα σῆμα ποθοβλήτῳ «4{ιονύσῳ": 

κίρκος ἄελλήεις, χαλάσας πτερὸν, ἔγκυον αὗρης, 

βοσκοµένην ἐδίωκε πελειάδα". τὴν δέ τις ἄφνω 
ς Γ.- ΄ 3 .: ἓἐκ χθονὸς ἁρπάξας ἅλιαίετος εἰς βυθὸν ἔπτη, 

ν. 620. πατρίδα νίκης θαῑῖ,. κούρης νο]εραὶ Φοα]ίσος; ἀοάῖ, 
αιοά Ῥχορίιι5 ο55εῖ. 

γ. 620. ἐπήνεον αἁῖ, Ῥταεοεάεμς ρανΠοιρίαπα, αἱ {π αοοιιδαῖ, 

Ῥοπί ροϊμ]δεεί, Πα Ρεμ. αἀοααθ «αξα χθοϊιΏ θ8ἳ. 

γ. ὀρδ. στυγέαι ααϊτι. ιδίταῖαια {ογπιαα οχι ἁρποταν]τ Ταἰῑς. 

ν. Ό30. συνθέας ο. Ῥν. ποδίται ἀθεάΙτ Ἐαϊλς, εοἆ Γ. συνύέσιας, 

πμίαϊο αοοθµία 5οχίῃαχο Ῥταςς{198εί, 

ν. 500. βοσκομένην, Ἱ. 6. 8θιπῖπα οοΠσθηίθια {π ἴθιγα, αἲ τεοίθ 

11ΟΧ. εκ χδογὺς ἁρπάξας; 8εᾷ ἐδίωκε 8ίο πο 9459 αρίαπι. 



4ιο ΝΟΝΝΟΥ 4ΙΟΝΥΣΙΑ4Κ.ΟΝ ΜΕ. Χ]. 

ή ’ »; 

φειδοµένοις ὀνύχεσσι µετάρσιον ὄρνιν ἀείρων. 
, 5 Δ ’ 3 / 3 / . 

καί µιν ἴδων, «4ιόγυσος ἀπέπτυεν ἐλπίδα νίκης" 
2) 3 3 ή - : 3 3 Ε] ’ 3 ρω 

540 ἔμπης ὃ᾽ εἲς μόθον τλθεν' ἔπ᾽ ἀμφοτέρων δὲ κυδοιμῷ 
3/ ΄ , 

ὄμματι µειδιόωντι πατήρ κεχάρητο Ἀρονίων, 

δῇριν ἀδελφειοῖο καὶ υἱέος ύψι δοκεύων. 

ν. 94ο. κυδοιμῶν οἁ μι. 

γ. δ42, αδελφοῖο εαῖτι. 
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ΜΕ. 
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ΝΟΝΝΟΥ 

41 ο ΨΡΙΣΕ 4 ΚιμὸἒὸΝ 

ΜΜ, 

Ὢς ὃ μὲν ἐγρεκύδοιμος ἄρης, ὀχετηγὸς ᾿Ερώτων, 

νυμφιδίης ἄλάλαζε μάχης Φαλαμηπόλον ἠχώ, 

καὺ γαμίου πολέμοιο Φεμείλια πῇῆξεν Ἔνυωώ " 

καὶ κλόνον αἰθύσσων ᾿Ενοσίχθονι καὶ «4ιονύσῳ 

Φοὓρος ἔην “Ὑμέναιος" ἓς ὑσμίνην δὲ χορεύων, 

χάλκεον ἔγχος ἄειρεν ᾽4μυκλαίης ἀφροδίτης 

4ρεος ἁρμονίην Φρυγίῳ μυκώμενος αὐλῷ. 

καὺ Σατύρων βασιλῆν καὶ ἥνιοχὴῦ Φαλάσσης 

παρθένος ἠεν ἄεθλος" ἄναινομένη δὲ σιωπῇ, 

εἰναλίου μνηστῆρος ἔχειν µετανάστιον εὐνήν, 

ὑγρὸν ὑποβρυχίων ὑπεδείδιε παστὸν ἐρώτων, 

καὺ πλέον ἤθελε ἨῬάκχον" ἐϊκτο δὲ «4Πϊανείρη, 

ᾗ ποτε, νυμφιδίοιο περιβρομέοντος ἄἀγῶνος, 

ἤθελεν ᾿Ηρακλῆα" καὶ ἀσταθέος ποταμοῖο 

15 ἵστατο δειμαίνουσα βοοκραίρους “ὙΥμεναίους. 

τ. 1. Ἔρως, ὀχετ. Ἐρ. ο. ϱτ. Τη αγοἩθίγρο βαρτᾶ ἔρως ποῖᾶ- 
Ίαπα 996 ἄρης, εἴ Ἱῖα Ἰεβεπάαια 9556, αμοίοτ ορ Γα]ῖς, 

γ. ὂ. πτολέμοιο οὐ1τῖ. 

. 7. μυκώμενον αὐλῷ θἁ]μ. αιοᾶᾷ οπα ΠΟΠ οοἰγθῖ ΟΗΙΠ 861- 
τοπία, ὢσα]δος Υθιδυπι Ιγαπδροσιαίε, οο]]οσαμς Ροθδί Υ. 17. Τ6νὶ 

πιυίαϊΙοηθ ΙΥΔΠςΡΟΦΙΠΟΠΘΙΗ αγἰίατϊ, πιοιφβταν1ϊ Οπαθί5. 

γ. 11. ἐπεδείδιε εὰά. Οουτοχί, Πεγπιαππις, 



414 ΝΟΝΝΟΥΧΥ 

8 . ’ ο) ς , .. ε) λαὺ δρόµον αὐτοκέλευστον ἔχων ἑλικώδεῖ ῥόμβῳ 
’ / {.. 

ἀνέφελος σάλπιζε µέλος πολεμήῖον αἰθήρ" 
Γ , [ή [ή .. ρω καὶ ῥλοσυρὺν μύκημα χέων λυσσώδεὶ λαιμῷ, 

9 / 4 ’ αν. / 

«σσυρίῳ τριόδοντι κορύσσετο Ἀνυανοχαίτης, 
’ 5] λ 30 σείων πὀντιον ἔγγος" ἀπειλήσας δὲ Δαλάσσῃ 

3 3 1 ή αι ” , 
εἰς γοπην «4ιάγυσος ἔκωμασεν οἴνοπυ Όυρσῳ, 

.) 3 ΄ [ή { ΄ µητρὸς ὀρεσσιγόµοιο καθήμενος ἅρματι “Ρείης. 
/ 3 {α , 3 / 2 / καΐ τις ἀεξομέγη παρὰ Μυγδόνος ἄντυγα δίφρου 

4 ή , 

ἄμπελος αὐτοτέλεστος ὅλον δέµας ἔσκεπε Ἠάμχου, 
/ ; / / ρω 

20 ῥοστρυχα µιτρωσασα, Σατᾶσκια σύζυγι κπισσῷ ' 
ς , - 5 , 

καΐ τις ὑπὸ ζυγόδεσµα περίπλοκον αὐχένα σείων, 
; [ή ή / .. 4 τρήηἸαλεον μύκημα σεσηρότι χείλεῖ πέµπων, 

[ή ἀ 1/ [ή πα 

«ηγαλέῳ χῶονὺς ἄκρα λέων ἐχαράξατο ταρσῷ " 
ο έπο 9) -- Γς 9 / Δ ’ οω καὶ ῥραδὺς ἑρπυζων, ἐλέφας παρὰ γείτονυ πηγῇ 

5ο 3’ 9 0 .- τΑ ᾿ δὲ ΄ λ , 

ὀρθιον ἀγνάμπτοιο ποδὸς στήριγμα κολάψας, 
3/ θε. 4 3 ’ Ἅ , ε/ α 

ὄμβριον ἄξαλέοισιν ἄνήφυσε χείλεσιν ὕδωρ 

καὺ προχοὰς Σήραινε" κογιοµένων δὲ ῥοάων 
΄ να κ / ; σα πηγαίην ἀγχίτωνα µετήγαγε διφαάδα Ἀύμφην. 

κ Δ λ ς ΄ 5 ιά τς τ :δ δὲ αἱ Φεὸς ὑγρομέδων ἐκορύσσετο" ἈΝηρεΐδων δὲ 

ὅ5δ ἦν κλόχος: ἰκμαλέοι δὲ «αλασσαίων ἀπὸ φώτων 

ν. 17. ἀννέφελος θὐ1τ, ταἳ αΠαποβίθς 8αρτα, ααοᾶᾷ ἴαεῖῖο ϱοἵ- 
τθοϊΗπῃ. πτολεμήϊον οι. Οαείεταπι ροδῖ Ἠωπο γετς. ὥσα]. Υ. 7. 

1πα]ς {ηδετεραῖ. 

γ. 27. Φθηϊθηϊία {αοἴ]ίοι ο58οῖ, δἱ Ἠϊο γθιδ8 «απ δεζιιθπῖ 8ε- 

ἀεπι Ῥεγπιιῖαγεῖ, 

γ. 5ο, π. στρ. πολάψας ἆθ γοςιϊρίο, α]ίίας5 Ίθιχαρ 1ΠΙΡΓΘΕΟ., 

γ. ὅ5. γηγαίην εᾱ. Ῥτ. επιεπά. Ἐας. 

γ. 5δ. ΦΔαλασσαίων ἀπὸ νώτων --- ἑστρατόωντο ππῖχα ἀῑοίαπα, 
5ἳ οδῖ: επ αφμῖ αἆ οετίαπιεπ Ῥτοβγεαιεδαπέωτ. Ἰκδρεεῖε αιϊ 

«Φαλασσ. απὸ νήσων, ἀπῖ, αἱ πιθίταπι δἰπαῖ, φαλαιγαίων ἐπὶ 

φώτων, θἰδῖ νώτα αλάσσης Ῥεχ 86 τοείο ἀἰσαπίατ. (Οομί. Ἱπίτα 

γ. 205. 8ᾳᾳ. 
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ιά , 

δαίμονες ἐστρατόωντο" τανυπτόρθοις δὲ κορύμβοις 
οω ’ ο «Φ ή ς/ 

δῶμα ἸΠοσειδάωνος ἱμάσσετο, πάντιον ὕδωρ: 
ή 3 σω 

καὺ χῶονίου λοφόεντος ἀρασσομένου κενεῶνος, 

ἡμερίδες «4ιῤάνοιο μετοχλίζοντο τριαίν]. 
/ { / α ΄ [ή 

καί τινα βοσκομένην µελανόχροον ἐγγύθι πόντου 
, ”.. / ρω 

εἲς βοέην ἀγέλην ΠΠοσιδήϊον ἄλματυ ταρσῶν 
3 [ 

Θυιάδες ἐῤῥώοντο" τανυγλήνοιο δὲ ταύρου 

ἢ μὲν ἐφαπτομένη ῥάχιν ἔσχισεν ᾗἩ δὲ μετώπου 

διχθαδίης ἀτίνακτα διέθλασεν ἄκρα περαίης" 
’ Ε] ω 4 4 ’ 

καί τις ἀλοιητῆρυ διέτµαγε γαστερα «Φύρσῳ" 
ς [ή 

ἄλλη πλευρὸν ἔτεμνεν ὅλον βοός: ἡμιδανὴς δὲ 

Ὅπτιος αὐτοκύλιστος ὑπώκλασε ταῦρος ἀρούρη" 
Ἡ ι Ε , / ῥ . 

καὺ βοὸς ἄντιτόμοιο πυλινδοµενοιο πονίη 
[] 

ἓν ὀπισθιδίους πόδας ἔσπασεν᾽ ἢ δὲ λαβοῦσα { µ 7 

δο προςθιδίους ἐρύεσκε' πολυστροφάλιγγι δὲ ῥιπῇ 

50 

ὄρθιον ἐσφαίρωσεν ἐς ἠέρα δίζυγα χηλήν. 

Καὶ στρατι]ς «4ιόνυσος ἐκόσμεεν ἡγεμονῆας, 

στήσας πέντε φάλαγγας ἐς ὑδατόεσσαν ᾿Ενυωώ. 

τῆς πρώτης στιχὺς ἦρχε Κίλιᾷ εὐάμπελος Οἴνεύς, 

υἱὸς Ερευθαλίωνος, ὃν Ίροσεν ἐγγύθι Ταύρου, 

Φυλλίδος ἀγραύλοισιν ὁμιλήσας ὑμεναίοις 

τῆς ὃ) ἕτέρης ἡγεῖτο µελαγχαίτης Ελικάων 

«ξανθοφυὴς ῥοδέοισι παρηΐσιν" ἀμφὶ δὲ δειρῇ 

Υ. 66. ΟΡδουτίοτοπα Ίοοιπα ἴγαπδροπεραὶ Φοα]ίσου Ἱία, τἱ γοι- 

85 5ο εχεἰρεγεπί 1 απο ππούυτα: 06. 50. ὄδ. ὅ7. οβ]οᾳιοπίθ 
Οαπαρθο. 

γ. 4ο. Ἠ]οάοπιαππαδ μελανόχροος. 

γ. 41. Ποσιδήίον ἄλμα γεραίρων οᾱ. Ῥτ. Ἴ]οσ. ἅρμα γεραίρων 

εᾱ. αἲτ. 6 οοπμ]θοῖ, Εαὶῑς, απῖ Ιαοηᾶπα Ἠϊο 6556 φιιδρἰοαραϊαχγ. 96- 

οαἵαθ δή Οἱπαθυα, Ἠοθί ἱγτορίάαπίετ: {[ογίιᾶδδο θηίπι ΟΙΙΠΠΟ 

Ίαοιπα Ἠϊο θδῖ. Ὑἱά, Οοπιπιθηῖ, 

ν. 51. δίζυγα χελλὴν οἆ. Ῥν. οιαθπὰ, Εαιις. 
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3 μα 55 , ε ς , / πλοχιιὸς ἐνστροφάλιγγος ἕλιξ ὑπεσύρετο χαίτης" 
3 ΄ ; 

Οἴνοπίων τριτάτης, Στάφυλος προμάχιζε τετάρτης, 

Οἰνομάου δύο τέκνα, φιλακρήτοιο τοκ]ος" 
. ρω 

πέμπτης ὃ) ἠγεμόνευε Ἰ7ελάνθιος, ὄρχαμος ᾿ΙΓνδῶν; 
ᾳ 4 .. Δ ὃν τέκεν Οἴνωνη Κισσηίάς" ἀμφὶ δὲ κούρῳ 

Γ. / 

φυταλίης πλέξασα θυώδεος ἄχρα πετήλων», 
, , ῃ ελ /ς Π 

σπάργανα βοτρυόεντα πέριξ εἱλίξατο µήτηρ, 
εΓ ’ 3 ιά 3 / ο υἶέα γυτλὠσασὰ µεθης ἐγκύμονι ληνῷ. 

τοίη κισσοφόροισιν ὀϊστεύουσα βελέμνοις, 
΄ 3 / , -. 3 ’ ιά 

σύγδρομος ἀμπελόεντι φάλαγξ ἐκορύσσετο Ῥακχῳ. 
Δ ᾽ ΄ ’ { σα [ή 

καὶ στρατιὴν θώρηξε, χέων λαοσσύον ἠχώ 
Γ 

Ῥασσαρίδες µάργασθε᾽ κορυσσοµέγου δὲ «4ναίου, 
΄ .. εν , ν 

αὐλὸς ἐμὸς κερόεις, πολεμήϊον ἤχον ἀράσσων, 
3 4 / | [ή / 

ἀντίτυπον φθέγξαιτο µέλος µυκήτορι κόχλῳ" 
΄ [ή 

καὺ διδύµοις πατάγοισι µὀθου χαλκόθροον ἠχὼ 

τύμπανα δουπήσειεν. Εγυαλίῳ δὲ χορεύων, 
ρω σε , [ή πο Τλαῦκον ὀἰστεύσειε ζάρων ῥηξήνορι Φύρσῳ» 

, . ; .. -- 
καὶ πλοκάµους Πρωτῖος ἄήθεῖ δήσατε κισσῷ, 

[ή 3 « 

καὶ Φαρίου πόντοιο λιπὼν 4ἰγύπτιον ὕδωρ, 
/ 4 1/ 1 ιό { 

γεβρίδα ποικιλὀνωτον ἔχων μετᾶ δέρματα φωώκης, 
ο Ἰψ' ; 3 η Π 5 ; 1 

αὐχένα κυρτώσειεν ἐμοὺ ὣρασύν εἰ δύναται δὲ 

Σειληνῷ μµεΏύοντι κορυσσέσθω Λελικέρτης" 

ν. 62. Ἰνδών, Ἠθδοίο., Δπ ΥΘΥΙΠΙ δἳῖ; οσοιγγαπῖ Ί8πιθη Της 

τΙΙ518 ν, 162. οἳ 227. 96ἆ ἠΠε]απιμίαπα Ἠππο αἰαπάθ ποη Πο- 

γίπας. Ἐταϊ, ουπι ανδρών «ΟΥΤΙΡΘΓΕΠΗ. 

ν. 64. Βοϊαπάίος ο5εοῖ οταϊ[ίο, δἱ φοηϊβετοίαχ ἄχρα πέτηλα. 
γ. 685. φύλαξ ἐκορύσσετο εα1ττ. ο[. Υ. 55. εἰ 02. 

ν. Τά. ἐνυαλίῳ εἀΙῖ. πιατίπο Ἰπιβίη, αβδατα{δδίπιθ, 

γ. Ἰδ. πᾖοκάμους Άηρπος εάτ, Ίεοππι επιεπά, Ομ. τεοῖε: 

παπι Ἀηρεύς δεᾳ πίτα ν. δ4. εἰ Ῥτοίευια Παξίιίαπϊ Ῥτοκάππα, ϱξ. 

1. 19. 5ᾳᾳ. 

ν, δο. «Σιληνῷ οἁἵτ. 1ποκ µεθεύοντι θκειδιτι ἵπ εἆ. αἲῖ, 
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καὺ ναέτην Τμώλοιο μετὰ βρυόεντας ἐγαύλους 

γηραλέον Φόρκυνα διδάξατε «Φύρσον ἀείρειν" 

καὶ Σάτυρος µεγέχαρµος, ἕὸν νάρθηκα τινάσσων, 

διψαλέον ἸΝηρῆα µεταστήσειε Φαλάσσης, 

86 ἀμπελόεις δὲ γένοιτο γέρων, γερσαῖος ἀλωεὺς 

ἀγραύλοις παλάμησι ' καὶ ἀρτιφύτων ἀπὸ κήπων 

βόστρυχα µμιτρώσασθε Παλαίμονος οὔνοπι δεσμῷ" 

καΐ µιν ἀποδρήσσοντα µετ ᾿οθμιάδος βυθὸν ἄλμης 

πόντιον ἡνιοχ]α κποµίσσατε µητέρι Ρείη, 

9ο εἰναλίῃ µάστιγι κυβερνητῆρα λεόντων 

οὐ γὰρ ἐμὸν κατὰ πόντον ἀνεψιὸν εἰσέτ ἐάσω" 

ἀθρήσω δὲ φάλαγγα δορικτήτοιο «Φαλάσσης 

φεβρίδυ κοσμηθεῖσαν" ἀπειρήτησυ δὲ Ἰύμφαις 

κύμβαλα Νηρείδεσσιν ὀπάσσατε" µίξατε Ῥάκχαις 

95 “Ὑδριάδας" Θέτιδος δὲ, καὶ εἲ γένος ἐστὺ «αλάσσης, 

μούνης ξεινοδύκοιο φυλάξατε δῶμα ΦΘεαίνης' 

«Πευκοθέης ὃδ᾽ ἀπέδιλα συνάψατε παρσὰ κοθόρνοιφ' 

χερσαίη δὲ φανεῖσα, συγέµπορος εὐάδι ἨῬάκχῃ, 

«ωρὶς ἀερτάσσειεν ἐμὴν Φιασώδεα πεύκην, 

100 καὶ βυθίη Πανόπεια, τιναξαµένη βρύον ἄλμης, 

ν. 86, ἀρτυφύτων ἆ. Μήτων ϱᾱ, Ῥγ. 6πιθιά, Γαϊς. αἰδὶ ρτίιθ 
νος. ταήθΗ8 πια] θά]. 1π θᾱ, αἲι. Οαείεταιη αλωεὺς ἀγραύλοις 
παλάμησι 1ητο ἀἰοίταν. 

γ. 88. ἰσθιάδος ϱἆ. ϱτ. οοττεκ1ί ἘΕα]ῖς, 

ν. 91. ἐάσσω οἁἵτι, 

γ. 03. ποσμεῦεῖσαν 6. ϱτ. επιθιά. Ἐα]ῖς, 

γ. 04. κύμβαλα βασσαρίδεσσιν εἁϊπ. Όοεάὶ ειπειάαιἰοπθια Όσα- 
Ἠρονί, «απ ποχιφ γογβογυπα Ῥροδία]αῖ, 

ν. 90. ἀερτάζειεν θά1ι. τἲ κ Ἠΐ8 {οχηὶθ φαθρία5 Ῥεοσαίαπι. 
Οοττοχκοταῖ Ίαπι Π]οδσιιαπ1β. 

Το]. Τ. 2) ἆ 
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βόστρυχα µιτρώσειεν ἐχιδνήεντι πορύμβῳ' 

Ἐϊδοθέη ὃδ᾽ ἄέκουσα περίκροτα ῥόπτρα δεχέσθω᾽ 

καὺ πόθον ἴσον ἔχουσαν ἐρωμανέοντι καὶ αὐτῷ 

τίς νέμεσις Γαλάτειαν ὑποδρήσσειν 4{ιονύσῳ, 

ἕδνον ᾽4μυμώνης Δαλαμηπόλον ὄφρα τελέσσῃ 

ἑστοπόνῳ παλάμῃ «4ιβανηϊδι πέπλον ἄνάσση; --- 

ἄλλὰ γένος Νηρῆος ἑάσατε" ποντοπόρους γὰρ 

δμωΐδας οὐκ ἐθέλω, Ἠερύη μὴ ζῆλον ἐγείρω. 

καὺ κοµόων γλωχῖνι τανυπτόρθοιο μετώπου, 

ΤΙὰν ἐμὸς οὐρεσίφοιτος ἀτευχέν χειρὺ πιέζων 

Θηγαλέῃ πλήξειε ΙΠΠοσειδάωνα κεραίη, 

στέρνου µέσσατίοιο τυχὼν εὐκαμπέσιν αἰχμαῖς, 

ἢ σκοπέλῳ Λλοφόεντι" διαῤῥήξειε δὲ χηλαῖς 

δισσοφυῆ Τρίτωνος ὁμόζυγα κύκλον ἀκάνδης, 

Γλαῦκος, ἁλιβρέκτοιο διάκτορος ᾿Εχνοσιγαίου, 

Ῥάκχῳ ὑποδρήσσειε, περίκροτα χερσὶν ἀείρων, 

αὐχενίῳ τελαμῶνι παρῄορα τύμπανα ᾿Ρείης. 

οὐ μούνης Ῥερόης πέρι µάρναµαι, ἀλλὰ καὶ αὐτῆς 

νύμφης ἡμετέρης περὶ πατρίδος" οὗ µιν ἀράξας 

ἱσταμένην ἀτίνακτον ἁλὸς µεδέων ᾿Ενοσίχθων, 

εἰναλίην περ ἐοῦσαν, ἀμαλδύνειε τριαίνῃ, 

ὕττι κορυσσοµένῳ «Δωρήξομαι' ἄἀμφότερον γάρ, 
3 ΄ , , 5; λ , / 4 

εἶ λάχε γείτονα πόντον, ἔχει φυτᾶ µυρία ΆΈακχου, 

γ. 100. ἔχουσα ἑἐρ. εᾱ. αἷς. 

γ. 107. ἐάσσατε θά1τι. 

ν. 117. παρᾗορα θά1ττ, 

Υ. 11δ. περιμάρναμαι εᾱ, Ρτ. θιπεπᾶα τις ο. εἳε. 

γ. 119. ὑμετέρης εᾱ. Ρτ. οπιειά. Εακ. 

γ. 131. παρέουσαν οτι, 
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νίκης ἡμετέρης σηµήΐον: ἀγχιάλου γὰρ 

κ κ ο) ἃς ὰς κ κ 

ἀλλὰ παλαιοτέρην μετὰ Παλλάδα µάρτυρι Ῥάκγῳ 

Ἐέκροψ ἄλλος ἴκοιτο δικαςπόλος, ὄφρα καὶ αὐτὴ 

ἄμπελος ἀείδουτο φερέπτολις, ὥοπερ ἐλαίη" 

καὺ πόλιος τελέσας ἱερὸν τύπον, οὔ µιν ἐάσω 

ἐγγὺς ἁλός" κραναὰς δὲ ταμωὼν νάρθηκυ κολώνας, 

γείτονα ἨῬηρυτοῖο γεφυρώσω ῥυθὸν ἄλμης, 

χερσώσας σκοπέλοισιν ἁλὸς πετρούµενον ὕδωρ " 

τρηχαλέη δὲ κέλευθος ἰσάζεται ὀξέν « ύρσῳ. 

ἀλλὰ πάλιν µάρνασθε, Μιμαλλόνες, ἠδάδι νίκη 

αρσαλέαι" κταµένων δὲ φεόθῥυτον αἷμα Γιγάντων 

γεβρὶο ἐμὴ µεθέπουσα µελαίνεται" εἰρέτι δ᾽ αὐτὴ 

ἀντολίη τροµέει µε; καὺ εἰς πέδον αὐχένα κάµπτευ 

᾿νδὸς “ἄρης" Ἠρομίῳ δὲ Λιτήσια δάκρυα λείβων, 

δάκρυα κυµατόεντα, γέρων ἔφριξεν Υδάσπης. 

καὶ διερὴν μετὰ δῆριν, ἔχων «4ιῤανηΐδα νύμφην, 

ἓν γέρας ἱμείροντι χαρίζοµμαι ᾿Εννοσιγαίῳ, 

ἣν ἐθέλῃ µέλψειεν ἐμῶν ὑμέναιον ἐρώτων, 

μοῦνον ἐμῇ Βερόη μὴ δόχµιον ὀμμα τανύσσῃ. 

Τοΐον ἔπος κατέλεξεν' ἀπειλητῆρυ δὲ μύθῳ 

κερτοµέων «4ιόνυσον ἄμείβετο Κυανοχαίτης " 

γ. 124, ὑμετέρης θα. Ῥτ. επιθιιά. {άθια Τα], ΊΤοκ ουπι αροτῖθ 

ἀπιρεχ[θοία ο55οί οταῖο, Ὀεα]ίδει ποι ἀεβεραί ἀγχιάλοιο ἰθπίατθ. 
Ὦεερί ἴα]ο αιίά: ἀγχιάλου γὰρ ἀμφὲ κλέτας «4ιβάνου µοι ἀέξε- 
ται οἰνὰς ὁπώρῃ. 

γ. 136. ἐέλοιτο 6ἆ. Ῥτ. οαιεπά. Εαἷῖς. 

γ. 128. πτόλιος 6ά1ῖ, Ί[οακ τελέσας {/ έρον τύπον ο]. Ρε. τε- 

λέσας Ἴρον πύπον οᾱ. αἰι. οκ. ἀμ{ε]ιοί οοµίθοῖ. Εαιις. Ὠεαί, αοά 

Ῥτοκίπιπ ογαί; 564 {ογίαδδο σταθερὸν 8ειδα πιαβίς οοπγοπᾗςςεῖ, 

γ. 142. ἐμὴ Βερόῃ, θἁ{ττ. ααθί γοσαῖνιιθ Θδ5οἱ, 

Ὦ ἆ 2 
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ἰδόμενος, «Διόνυσε, πορύσσομαε, ὅττι τραίνης 
1/ ἤρισας αἰχμητῆρι, φυγὼν βουπλῆγα «{υκούργου" --- 

οὖκ ἄγαμαί ποτε τοῦτο, σελαοφόρε' µητροφόνου γὰρ 

ἐκ πυρὸς ἐβλάστησας, ὃθεν πυρὸς ἄξια ῥεέζεις. ---- 

ἀλλὰ, φίλοι Τρύτωνες, ἀρήξατε, δήσατε Ἠάκχας, 

ποντοπόρους τελέσαντες" ὀρεσσαύλου δὲ φορ]ος 

τύμπανα Σειληνοῖο κατακλύζοιτο Φαλάσση 

κύματι συροµένοιο καὶ οἰδαίνοντυ ῥεέθρῳ 

νηχοµένου Σατύροιο φιλεύῖος αὐλὸς ἄλάσθω 

εἰς πλόον αὐτοέλικτον' ἐν εὐύδρῳ δὲ µελάθρῳ 

Ῥασσαρίδες στορέσειαν ἐμὸν λέχος ἀνιὺ «4{υαίου. 

οὗ χατέω Σατύρων, οὐ αινάδας εἲς µόθον ἕλκω" 

Νηρεΐίδες γεγάασιν ἀρείονες' ἀλλὰ Φαλάσση 

διψαλέαι κρύπτοιντο ΙΗιμαλλόνες" οἰνοχύτου δὲ ᾿ 

ἄντὺ µέθης πιέτωσαν ἐμῆς ἁλὸς ἁλμυρὸν ὕδωρ, 

καΐ τις, ἐλαυνομένη διερῇ Πρωτῆος ἀκωκὴ, 

Ῥασσαθὶς αὐτοκύλιστος ὀλισθήσειε Δαλάσση, 

ὀρχηῦμὸν ΘΔανάτοιο κυβιστήσασα «{υαίῳ. 

δεῦρο, Θέτις, σκοπίαζε' τεὸς «4ιόνυσος ἀλύξας 

καλὰ φιλοξείνῳ ζωάγρια δῶκε Φαλάσσῃ. 

ἰθιόπων δὲ φάλαγγας ἐρύσσατε καὶ στίχας ᾿Ινδῶν, 

Ψ. 147. κερασφόρε δοπ]ραίῖ Όωπαειβ, πθδεῖο», 4π οοπδυ]ῖο. θά 

τοοῖθ ταρτε]ιθιμάᾶθ οἶιπα 11ο ἐπερέωπι, πάάο, οΏβουτατα, σειππετ, 

5 Ῥοδία Ἠωπο εἳ 564. γειδ. {ῖα Ππίεγροδυίξ, αά Ἱερππαδ: ἆθ ἆπο 

ἀαῬίατο ΠοεΡρίτ. 

γ. 151. «Σιληνοῖο θά]. 

ν. 195. Ώασσαρίδων στορέσειεν θ4Ιι. αρετίῖο 6ΙΓΟΥ6. 

γ. 164. κακὰ φιλοξ. θᾱ. ϱτ. Τθοίο θππθπά. Έα]. καλὰ ἱτοπίος 
ἀῑοίωπι οφ, 

γ. 106. ἐρύσσατο οᾷ{τι. 
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ληΐδα Νηρείδεσσι" πακόγλώσσοιο δὲ νύμφης 

«4ωρίδι δούλια τέκνα Μοµίσσατε Κασσιεπείης, 

ποινὴν ὀψιτέλεστον' ἄμαιμακέτῳ δὲ ῥεέθρῳ 

᾽Ωκεανὸς πυρόεντα Λελουμένον ἄστέρα Μαίρης, 

λΛηναίης προκέλευθον ἀκοιμήτοιο χορείης, 

Σείριον ἄμπελόεντα, µεταστήσειεν Ολύμπου. 

ἀλλὰ σὺ, «4ὖδιε Βάκχε, χερείονα ύρσον ἑάσας, 

δίζεό σοι βέλος ἄλλο, καὺ αἰόλα δέρματα νεβρῶν 

κάτθεο, σῶν µελέων ὀλίγον σκέπας' οὐρανίου δὲ 

εὖ σε 4ιὸς γαµίη µαιώσατο νυμφιδίη φλόξ, 

ἄρτι πυρὺ πτολέμιζε, πυριτρεφές' ἄρτι κεραυνῷ 

πατρῴῳ προµάχιζε κυβερνητῆρι τριαίνης, 

καὶ στεροπὴν κούφιζε, καὶ αἰγίδα πάλλε τοκῇος 

οὗ γὰρ «4{ηριάδης σε µένει πρόμος" οὗ ««4υκοόργου 

οὗτος ἀγὼν, “4ράβων τ᾽ ὀλίγος µόθος' ἀλλὰ «αλάσσης 

τοσσατίηο. τροµέων δὲ καὶ εἰρέτι πόντιον αἰχμήν, 

οὐρανὸς ἡμετέρην βυθίην δεδάηκεν Εγυώ” 

καὶ πρόµος ὑψικέλευθος ἐμῆς τριόδαντος ἄκωκῆς 

πειρήθη Φαέθων, ὅτε δύςμαχος ἄμφὺ Κορίνῶου 

εἷς µόῶον ἀστερόεντα κορύσσετο πόντιος 4ρης᾽ 

ὑψώθη δὲ Δάλασσα κατ αἰἲθέρος" Ψδκεανῷ δὲ 

λούετο διψὰς ἅμαξα, καὶ ὕδασι γείτονος ἄλμης 

ν. 106. καὶ κογλόσιο δὲ κ». οᾱ. Ῥτ. θπιεπά. Εα]ῑς. 

γ. 16090. ᾿Ωκεανοῦ οὔίμ. θοά νετριπι Ροδίμ]αι ποπήπα γατα. 

Ῥταρίειθα ἀστέρα µοίρης εᾱ. Ῥτ. Ἠΐο α Ἐαῑς. οιπθιάαία, 

ν. 172. ἐάσσας οὔτε. 

ν. 172. δέρματα νγευρών θαι. Οοττοχοταῖϊ θἰίαπι Ἠ]ιοάομιαμα8. 

ν. 174, σῶν βελέων οᾶ!ιι, 

ν. 18ο. "Αράβων ὀλίγος ω. ΟΙπί68ᾷ εοριία, θά1ι. 

ν. 184, ὅτι οἆ ιτ, 
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βάψας Θερμά γένεια κύων ἐψύχετο Μαίρης, 

καὶ βυθίων κενεῶνες ἄνυψώθησαν ἐναύλων, 
ιά [ή Ἔ [ὰ Δ ιά 

190 κύματα πυργώσαντές" ἱμασσομένοιο δὲ πόὀντου 

οὐρανίῳ δελφῖνι Δαλάσσιος ἤντετο δελφίς. 

ἽΏς εἰπὼν, τριόδοντι μυχοὺς ἐτίναξε Φαλάσσης, 

καὶ ῥοῦίῳ κελάδοντι καὶ οἰδαίνοντι ῥεέθρῳ 

ἠέρα µαστίζοντες ἐβόμβεον ὕδατος ὀλκοί. 

195 καὺ διεροῖς σακέεσσιν ἐθδωρήχθη στρατὺς ἄλμης" 
5 Δ [ή 

καὶ βυθίου Κρονίωχος ἁλιβρέκτῳ παρὰ φάτνη 
ς ; ἐγχείην ἐλέλιζεν ὑποβρυχίην Ηελικέρτης, 

κά: 3/ ε/ ασ κα. , -- 
ζεύξας Ίσθμιον ἅρμα, καὶ ὑγροπόρου ῥασιλῆος 
» ε ; ΄ 3 [ή ο) 

ἔγχος ἁλικγημιδι παργώρησεν ἄπηνή, 

909 τριχθαδίη γλωχῖνι Φαλάσσια νῶτα γαράττων, 
΄.- 2/ ς/ τ- / ρω 

ζευξας Ισῦμιον ἆρμα” καὶ ἵππείῳ γρεμετισμῷ 
ιά ’ ιά ΄ 

᾿Γνδῴων κελάδηµα συνγεπλατάγησε λεόντων. 

καὶ δρόµον ὑγρὸν ἔλαυνε" τιταιγοµένοιο δὲ δίφρου, 
9, υδ ἀδί ᾿ ἐπε αφεν ἄβ ογος οπλ [ή 

ακρον υδωρ ἄἀΟίαντος ἐπεγραφ ροχος οπλη. 

2οὔ Τρίτων ὃ᾽ εὐρυγένειος ἐπέκτυπε Θυιάδι χάρµη, 

ν. 198, βάψας ἑρμαγένεια οἅίπ, Ἰοπδίπια Ἱεοήοπίδ; πάς 
ΟΠΊΘΗ ῬΓΟΡΥ. {δορταπῖ, Οομ{, ἱ [αμ ονῖ, ΙΤ. 206. 5ᾳᾳ. Ὑεταια 
1εείοπθπι απίθο πιο Οαπίεταξ ασπονίτ. Ἐτ ἨΠοάοιιαππιΙς. 

γ. 100. παργώρησεν οἁ1τῖ. 

γ. 20ο. διχθαλίη γλωχῖνι εαΙΙῖ, οοπίτα ταί γουαϊΐθια. Φαλάτ-- 
πια οὐ]. 

Υ. 301. Ὑδιθος, πῖ Ἠϊο 6ἳ 56416Π5 Ὑθιδιδ Ἠπο ῬοθγΗπθαηΕ, 

Τ,θοπαπα πιθηίίο αἆ Ῥαοσμί οιστάπα δρεοῖαῖ, οΟΓ. Υ. 22. 5εᾷ αιῖά 

οδι, αιιοᾷά Βαοσμῖ οπτγας εἳ {οτία {αοῖα 1Ο απΙρ]Ια5 ΟΟΙΠΠΙΘΠΙΟ- 

τανίαςς Υἱά, Οοπιπιοηῖ, ΟΡίϊος 1ΠΟΠΘΟ», Υ. ἃῑι. Ἰνδώων γα]δο 
Ἱερβί. 

ν. 304. ἀδίαντον οτι. ἌΤοσουτα θιοµάανΙε Ὑγακαί, 9γ]ν. ΠΠ. 
Ρ. 35. Πιοχ ἄβροτος ὁπλή Ἱεβεπάαπι ΡτορομΘΙΘ. 

κ 
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ὃς διδύµοις µελέεσσιν ἔχευ βροτοειδέα μορφὴν 
3 ζω / Ὢ ῇὰ ο / 1/ μή 
ἀλλοφυῆ, χλοάουσαν, ἄπ' ἰξύος ἄχρυ καρήνου 
ς ΄ ρω Δ , Φε. / ε ωω 

ἡμιτελής' διερῆς δὲ παρῄορος ἰξύος ὀλκῷ, 

δίπτυχος ἰχθυόεντι τύπῳ περικάµπτεται οὐρή. 

3210 καὺ διερῇ µάοτιγι, Δαλασσαίῃ παρὰ φάτνη 
αντ 3 ’ / ο ’ 

ζεύξας ὠκυπόρῳ πεφορηµένον ἅρμα Φυέλλῃ, 

Τλαῦκος ἀνιπτοπόδων λοφιὴν ἐπεμάστιεν ἵππων, 

καὶ Σατύρους ἐδίωκεν' ἁλιῤῥοίζῳ δὲ κυδοιμῷ 

ΤΙὰν κερύεις, ἀβάτοισιν ἓν ὕδασι κοῦφος ὁδίτης, 
1 2) 3 , 3 ρ ε/ ” 

315 ἄβροχος αἰγείῃσιν ἄνακρούων ἅλα χηλαῖς, 

ἄστατος ἐσκίρτησε, καλαύροπι πόντον ἀράσσων, 

πηµτίδι συρίζων πολέμου µέλος" ἓν ῥοθίοις δὲ 

μιμηλὴν ἀΐων ἀνεμωλιον εἰκόνα φωνῆς, 

ποσσὶν ὀρεσσινόμοισν διέτρεχε πόντιον ὥδωρ, 

330 μαστεύων κτύπον ἄλλον' ὑπηνέμιος δὲ καὶ αὐτὴ 

τικτοµένη σύριγγι διώκετο πόντιος ἠχώ. 

ἄλλος ἐὔκρήπιδα λύφον νησαῖον ἑλίξας, 

ῥἵψεν ἐφ᾽ “Υδριάδεσσιν’ ἀποπλαγχθεῖσα δὲ πέτρη 

Ἰηρείδων , ἐτίναξο ΤΠαλαίμονος ἔμβρυον αὐλήν. 

235 Ἱρωτεὺς ὃ᾽ Ἴσθμιον οἴδμα Λιπὼν Παλληνίδος ἄλμης, 

εἴναλίῳ Φωρηκι κορύσσετο, δέρµατι φώκης' 
3 ὰ ’ Δ 9 ως 3) 3 , 
ἀμφὶ δέ µιν στεφαγηδὸν ἐπέθῥεον αἴθοπες ᾿Γνδοῦ, 

Τάκχου κεκλομένοιο, καὶ οὐλοκόμων στύχες ἀνδρῶν 

φωχάων πολύμορφον ἐπηχύναντο νομῇα. 

ν. 207. ἐπ᾽ ἰξύος θ 11. απαῖο. 

γ. 208. παρῄορος νυ]ρο. 

γ. 3090. οὐρης θΜ1τι. ἀπιρεάίία οοηδίχιοίίοµθ, εξ. Υ, 243, 

Υ. 312. ανιπποπόδων θὰ. Ῥν. διιεπᾶ. Γαῑῑς. 

Υ. 317. πυκτίδι θᾱ, Ῥτ. διαθιιάαϊ, ἵπ εἰ, αἲι. 

τ. 218. ἀγεμώνιον οἁ{ῖι. 
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’ [ή ή 

σφιγγοµέτου δὲ γέροντος ἔην ἑτερόχροος εἴκων" 
' ες 

ΤΙρωτεὺς γὰρ µελέεσσι τύπον µίµηλον ὑφαίνων, 
/ 3 ιά εν 3 γ΄.- ρ πόρδαλις αἰολόνωτος ἑὴν ἐστίξατο µορφή», 
ὰ Ν 3 ’ ο μας μ / Εμ), καὺ φυτὸν αὐτοτέλεστον ἐπὶ γΦονὺς ὄρῦιον ἔστη, 

, Ι - ’ 

δενδρωσας ἑὰ γυῖα" τινασσοµένων δὲ πετήλων 
’ ΄ ’ 

ψευδαλέον ψιβύρισµα Ἠορειάδι σύρισεν αὔρη" 
- . ο. / καὺ γραπταῖς φολίδεσσι πεκασµένα γῶτα χαράξας, 

ή / ω 

εἶρπε δράκων΄ µεσάτου δὲ πιεζομένου κενεῶνος 
- 3 ’ 3 ς 1 ρω δὲ Άι ρω σπεῖραν ἄνγωρησεν" ὑπ ὀρχηστῆρι δὲ παλμῷ 

1 ’ 32 /. / ὸ ω 
σκρα τιταιγοµένης ἐλελίζετο κυκλάδος οὐρῆς, 

1 ας ο. 3 , 1 , 

καὶ κεφαλήν ὠρθωσεν' ἀποπτύων δὲ γενείων 
ὰ ο ωω ἴον ἄκοντιστῆρα κεχηνότι σύρισε λαιμῷ " 

ἀ / ορ ’ .. ..) Γ.. ο καὶ δέµας ἀλλοπρόςαλλον ἔχων σκιοειδέν μορφῇ, 
“ο . , , «/ ς, ᾽ ι. υ 

φρῖξε λέων, συτο κάπρος, Ὅδωρ ῥέε᾽ καὶ χορὸς ᾿Γνδὼν 
ς ή . -ω [οκ λάςχ. ω 
υγρον ἀπειλητῆρι ῥόον σφηκώσατο δεσμῶ, 

Ἆ Ρα ρω 1’ 3 ΄- {! 

χερσιν ολισθηρῆσιν ἔχων ἀπατήλιον ὕδωρ” 
. / λφι- .3 

κερδαλέος δὲ γέρων πολυδαίδαλον εἴδος ἀμείῥων, 
-” - ’ μη 4 / εν είχε ΠΠερικλυµενοιο πολύτροπα δαίδαλα μορφῖς, 

«αν ; ς ο ε/ ΄ 4 ᾽ ; 
ὂν κτάνεν Ἡρακλεης, ὅτε δάκτυλα δισσὰ συνάψας, 

αν Κ Αα) 

γευδαλεον µίµημα γόθης ἔθραυσε µελίσσης " 

χερσαίην δὲ γέροντος ἐκυκλώσαντο πορείην 

πώεα κητώεντα" φιλοψαµάθοιο δὲ φώκης 
΄ 

3 / / «/ 3 ., ἳ τω οἴγομενῳ ῥαρυδουπον Όδωρ ἐπεπάφλασε λαιμῶ. 

γ. 2086. ἀνγώρησεν εἄ(ε, 

τ. 240. ἔψαυσε µελίσσης εᾱ. Ῥη. ἔψευσε εᾱ. αἩ. παπα] 8ο {π- 
Ῥοπίο Ἐα]κοι). 

ν. 351. κηώεντα οὐ τ. ππῖπας αρίε; εετῖο 1]]αᾷ 4ε επανῖ Ῥοῦίς 

οὔοχε πιδαγραίαχ, απ αἨεπιαδ οδί α Ῥμοσα. ὮἘογίαβε αητώεντα 

ο{, 1, 274. -- 1ά οἰίαπι Ἠποάοπιαπμο ἀπγεπίαια τεθηἑυῖ, Τετ- 

Πεά71Π4 3. 
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Γ.. 4 « 
Θυγατέρων δὲ φάλαγγα φιλεύίον εἷς µόθον ἕλκων, 

3 .. 4 4 ς λί / 
ἔγχεῦ κυµατόεντι γέρων ὠπλίξετο Ίηρευς, 

ποντοπόρῳ τριόδοντι καταθρώσκων ἐλεφάντων, 

δεινὸς ἰδεῖν' πολλαὺ δὲ παρ Ί]όνα γείτονες ὄχθαι 
ρω [4 σω 

εἰναλίῃ Νηρῆος ἐδοχμώθησαν ἄκωκῇ. 

Νηρεΐδων δὲ γένεῦλα συνεκρούσαντο τοκ]ῦ 
[ 1 ια ’ 

ὑσμίνης ἀλάλαγμα καὶ εἲς µόθον ὑψοθι πόντου 
ς λ 3 ιά 3 ’ μ δλ ἡμιφανὴς ἀπέδιλος ἐβωκχεύθη χορὸς ἄλμης. 

καὺ Σατύρων ἀσίδηρος ἐπαΐσσουσα κυδοιμῷ, 
Ε) 7 3 Λ ’ 3 [4 3/ 3 [ά 

ἀρχαίην ἐπὺ λύσσαν ἄνεδραμεν ἄστατος ᾿Γνὠ, 
/ “ ΄ Λευκὸν ἐρευγομένη µανιώδεος ἀφρὸν ὑπήνης. 

.”.. [4 καὶ βλοσυρὴ Πανόπεια, διαΐσσουσα γαλήνης, 
Δ , 3 / ο λ , γλαυκὰ «Φαλασσαίης ἐπεμάστιε γῶτα λεαίνης. 

καὺ ῥόπαάλον δυρέρωτος ἀειρομένη ΙΠολυφήμου, 

εἰναλίη Γαλάτεια κορύσσετο λυσσάδι Ῥάκχῃ. 
/.. πο. ς μὴ ο Ί Τ κουφίζων ὃ᾽ ἀτίνακτον ἁλιτρεφέων ἐπὺ νώτων, 

πομπίλος ἠέρταξε δι ὕδατος ἄβροχον Ινώ. 
ς / ς , 3 ν ιβ Ἰ / ’ 
ὥς δέ τις ἵππευων ἐλατὴρ ὑπὸ κυκλάδι τέχνη, 

δοχμώσας ὅλον ἵππον ἀριστερὸν ἐγγύθι νύσσης, 

ἷἹ...... ὭσΟσϐ οϐ”ϐσόὁὤμὙμ---ω 

Υ. 355. ποντοπόρῳ Τρίτωνι κατ. θἁῖι, Ἱπερία, οΓ. Υ. 505. 

ν. 306. {όνα νι]ρο. 

γ. 261. ἐπαιθύσσουσα 641. 6ΙΤΟΥΘ α]αιοίίε οβγίο. 

γ. 302. νύσσαν αὔ τι. βετῖας θιηθμά. Έα], επὶ Λύσσαν ἀνέδρα-- 
μεν, τεοιττἰέ αἆ απέίφ µια Γωγογεπι; {οτί8586 τεοίθ; εχδρεεἰαΡαιι 

Τά11ΕΙ μετὰ λύσσαν, βεμίθηϊῖία ραι]ο αἨϊει οοπεθρία. 

ν. 2605. νῶτα φαλαίνης γο]αοταὶ Θοα]ίρος, Ἱπιρτοβαπίθ Όιμαθο, 

γ. 200. Ἱπαροχίαπα ει Τμο, Ῥοθί Υγ. 261 -- 05. γαΥδΙ8 Ἰὶο 

οοπιπειποταία. Οο]Ποσᾶγθ νΥ. 2608. 369. απῖ απίε, αιϊ Ῥροδί 1]ο8 

βαροχίο:θθ, Ἡοῦ Ῥ]ᾶοθί. Ἐοχίαθθο αΠιιά Ώθαρ απαχίιᾶθ 1ΠΟΠΙΘΗ. 

Ἰαϊοί. Οαείθτιπη Ίπο Ῥαρπανς τοργπτας ἀμίγα α Οἱ]θιο, Υ. ὅ27.8« 

Υ. 370. ἀπὸ κ. τ. 64. α]ῑ. Ἠθβοίο, μμάθ., 



426 

975 

280 

2585 

ΝΟΝΝΟΠΧ 

δεξιτερὸν Νάμψειε» παριεµένοιο χαλινοῦ, 
/ 3 ’ / ιά 3 ρ πέντρῳ ἐπισπέρχων, προχέων πλήξιππον ἄπειλήν, 

3 / μας οἱ ν 32} ; .ς 

ὀκλάζων ἐπίκυρτος, ἔπ᾽ ἄντυγι γούνατα πήξας, 
β5. Γ.. / ώ ὧν σ , ε/ 3 ΄ 
ἰξύζ παμπτοµένῃη καὶ ἑκούσιον ἵππον ἐλαύνων, 

, , , η οτι, 
φειδοµένη παλάμῃ τεχνήµονι βαιὸν ἑμάσσει, 
3’ Γι , , Δ , 

ὄμμα βαλὼν κατὀπισῶε' παρελκοµέτου δὲ προώπον, 
, 3 ; ΄ ς ο ν 

δίφρον ὀπισῷοτόνοιο φυλάσσεται Πτιοχῖος 
ϱἱ / ... 4 4 ; 3 ον 
ὣς τότε ἸἈΝηρείδες διερην περὶ γύσσαν ἀγῶνος 
3 ; ϱ] ’ 3 / 1/ ο ἰχθύας ὠκυπόροισιν ξοικότας ἤλασαν ἵπποις. 

ἄλλη δ᾽ ἀντικέλευθον ἄλίδρομον εἴχε πορείην 

φώτῳ ὃ᾽ ἰγχθυόεντι καθιππεύουσα γαλήνης, 
ο ” ς ΄ , 

ἡνίοχος δελφῖνος, ὑπερκύψασα Φαλάσσης, 
ς ρω ’ ο Δ ῃ ς ἃ του ὑγρομανῇ δρόµον εἶχε᾽ φαχγεὶς δέ τις ὑγρὸς ὁδίτης 

ὺς δελφῖνας ὁμόξ ἔ δελφί μεσσοφανὴς δελφῖνας ὁμόζυγας ἔσχισε δελφίς. 
, 

λαὶ ποταμοὶ κελάδησαν ἓς ὑσμίνην «4ιογυσου, 
[ή 3/ τ.5 ’ 3 " ο 

κ)αρσύνοντες ἄνακτα, καὶ ἄεγάων ἀπὸ Λλαιμῶν 
ς ’ , ’ 3 -” 

ὑδατόεν μύκηαα κεχηνοτος «λκεανοῖο, 

γ. 272. παρειµένοιο οᾱ. Ῥτ. θπιεπᾶ. Ἐα]ῑκ. οἶδὶ ΥοσδΡ. γασδας {π 

οᾱ. αἰτ, πια] οκοιδτη οδἲ, 

γ. 274. γούνατα κάµφας οίι, οοιταροπθ 6 864. Ῥατοϊρῖο 

οτία, οἳ. ΧΧΧΥΙΙ. 55. 

γ. 281. Τιουιςδ θδί ΠπιρεάΙἱβῖμμθ, Ῥοδι 1]]απα πμ Ίοήσαπι 

εοπιρᾶγαομεΠΙ Υ. 279 --- δο, ἄλλη ἆο αῑα αααάαπι Άγπαρμα Πα 

παᾶο 5εαᾳιῖ ποη Ροϊμῖε, ης Ῥ]υτίρας Ἀγπιρμαχαπι ποππάραθ 

τιχδι5 ἀἨεγροδ1δ. Ἐοτίαδεο ἁρίίαχ Ἠΐο αποᾳαθ ποππα]]α εχεἰ- 

ἀθνιπῖ, Θο6ά {οτΐαδθ οογγαρίαϊα οι ἄλλη οἳ Ιεσεπάιπι Βάμχη, 

ία οἳ ἀντικέλευθος πορεία εἴ ὑγρομανὴς δρὀµος ν. 384. αιραάα5 

ἀῑοῖ γἰάερανίας, ἁατίας ραιῖ, ὑπερκύψασα. 

γ. 232. γνωτῷ ὃ᾽ χδ. οτι. δί Ίαοο αἩ απϊροθᾶς. ρειάεηῖ, 

χθοῖθ 56 ἨάΏθγθ Ροϊοετϊ καθιππ. γαλήνης αἀθοααθ 1 αλήνης: εί 
ἀἰφηπρσιαεηάα φιμῖ, δογροπάαπι γἰάεραίας Γαλήνη. 
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ιο) « ἄγγελος ὑσμίνης Ποσιδήϊος ἔβρεμε σάλπιγξ; 

καὺ πελάγη κυρτοῦτο, συναιχµάζοντα τριαίνη" 

᾽Γκαρίῳ Ἰήυρτῷος ἐπέτρεχεν' ἀγχιφανὴς δὲ 

Ἑσπερίῳ Σαρδφος, Ίβηρ ἐπεσύρετο Κελτῷ, 

οἰδαίνων πελάγεσσι, καὶ ἠθάδι δίξυγι πόντῳ 
{ 3 4 3 ορ ΓΑ ς/ 

βόςπορος ἀστήρικτος ἐμίγνυε καμπύλον ὕδωρ" 

Αἰγαίου δὲ ῥέεθρα συναιῦ ύσσοντες ἀέλληῃ 

᾿Τονίης κενεῶνες ἐμαστίζοντο «Φαλάσσης 
ρω ή 

συζυγέες" «Σικελῆς δὲ παρὰ σφυρὰ «δυιάδος ἄλμης 
{ ω / 3 Ν «/ κύμασι πυργωῦεῖσα συνέκτυπεν “4δριὰς ἄλμη 

3 ν [ή Δ [ή λ ολ " ς Δ τπτ,’ ε/ 

ἄγχινεφής ' καὶ κὐχλον ἑλὼν, ὑπὸ Ἔνρτιος ὕδωρ 
3 / 4 

εἰναλίη σάλπιγγι «1ΐβυς µυκήσατο ηρεύς 

καί τις ἀναίξας ῥοθίων , χερσαῖος ὁδίτης, 
3 Ν / Δ 3 / «. ο ω ω 

εἰς σκοπιὴν πὀδα λαιὸν ἐρείσατο" δεξιτερῷ δὲ 

οὔρεος ἄκρα κάρηνα ταμὼν ἐνοσίχθονιυ ταρσῷ, 

Πήαινάδος ἀφαύστοιο κατηκόντιζε καρήνγου 

καὺ βυθίῳ τριόδοντι καταιχμάζων «4ιονύσου, 

ἄλμασι µητρῴοισιν ἐβακχεύθη ]Ηελικέρτης. 

ή ω Ῥασσαρίδων δὲ φάλαγγες ἐπεστρατόωντο κυδοιμῷ, 
Ξ 

[4 

ὧν ἢ μὲν δονέουσα µετήλυδα βύτρυν ἐθείρης, 
3 ’ 5 / ’ ΄ ’ 

εἰς μόθον ὑδατόεντα κορύσσετο φοιτάδι λύσση, 
.) 5 ω ρω ή οω 
ἄστατος οἰστρηθεῖσα ποδῶν βητάρµονι παλμῷ " 

ἢ δὲ, Σάμου Θρήΐσσαν ὑπὸ σπήλυγγα Καβείρων 

νασσαµένη, «4ιῤάνοιο παρεσκίρτησεν ἐρίπνη, 

βάρβαρον αἲδύσσουσα µέλος Κορυβαντίδος ἠχοῦς 

ν. 201. ἸΜυρτῶος 6ἳ ν. 564. Σαρδώος θε. δαρρ]ε πόντος, 

γ. 506, μµήτρώοισι θά1ιι. {αχθΙ8, τι Ίππο Ππαίθς, 

ν. 515. αιθύσσουσα µέλος ἱμδο]θαίθι ἀἰοίππα, Γοπίᾳφο, «πία 
οαραῖ Γατραπάα ἰασίαί, ἸΠε]ίις ἀἰκίφδεί εὐάζουσα µέλος, Φθηδαδ 

Ταπ1θυ τεοῖθ 56 Ἰαβεῖ, 1πΟΧ. ΘΗΗΙΠ τεδροπάἀεῖ ὑπεβρυχάτο, ν. 510. 
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ος 11. ἄλλη ἀπὸ Τμώλοιο, λεχωῖδος ὕψι λεαίνης, 
; ’ Γο... ω ἄρσενα μιτρώσασα πόμην ὀφιώδει δεσμῶ, 
[ή ς υς ιά 

Πήαιονὶς ἄκρήδεμνος ὑπεβουχᾶτο Ἰιμαλλωών" 
Δ " 3/ σα! ή 5 ’ ; 

καὶ ποδὺς ἴχνος ἔπηξε µετ/ορον ὑψόδι λόχμης, 

μιμηλαῖς γενύεσσιν ἐπαφριόωσα Δαλάσση. 

Σειληνοὺ δὲ Ἀίλισσαν ἀναβλύζοντες ἐέρσην, 

Λ{υγδονίων ἐλατῆρες ἐθωρήσσοντο λεόντων, 

καὶ βυθίῳ καναχηδὸν ἐπισκιρτῶντες ὁμίλῳ, 

ἄμπελόεν παλάµμῃσιν ἄγέσχεθον ἔργον ᾿Γνυοῦς" 
λ , ΄ ’ ΞΜ] { καὶ παλάµας ταγύσαντο Λεοντείην ἐπὶ δειρήν, 

δραξάµενγοι πλοκαμῖδος" ἅμαιμακέτους δὲ φορζας 

Φαρσαλέοι λασίοισιν ἄνεμρούσαντο χαλινοῖς. 
5 ’ λ / [ή 3 ΄ 

ἅρπάξας δὲ τένοντα χαραδρήεντος ἐναύλου, 

Σειληνὸς πολέμιζε Παλαίμονι" φοιταλέην δὲ 

ἐγχεὺ κισσήεντι δι’ ὕδατος ἤλασεν Ινώ. 

ἄλλῳ δ᾽ ἄλλος ἔριζε: καὶ οὔκ ἠδέσσατο Ἠάκχη, 

35ο Θύρσῳ ἄκοντιστῆρι παταΐσσουσα τριαίνης, 

Ῥάκχη θῆλυς ἐοῦσα" προασπίζων δὲ Φαλάσσης 
η ᾿ / π/ τ 

ΤΙανὲ φιλοσκοπέλῳ μετανάστιος ἤμισε Ἄηρευς 

πηἠχεϊ παφλάζοντι' δαφοινήεντι δὲ κισσῷ 

δαίμονα Παλληναϊῖον Ορεστιὰς ἤλασε Ῥάκχη" 

ν. 517. µετήορον θἁ ιτ. Ῥχαρίρτρα πηίταπα οϱῖ ὑψόθι λόχμης, 
ϱἱ αἆ Ῥαοσμαπα., Ίθαθπα Ὑθείαπι. γ. 214., Ῥεγήμεῖ, Απ α]ία εδἰ: 

} ποδὸς ἴ. ἔπ. εἵ {οτία»εο ὑψόθεν ὄχδης ---2 

ν. 210. «Σι)ηνοὶ εα1τῖ, 

ν. 222. ἔργον Ἐνυοῦς ἨοἨ Τείῖαπα θδὲ, εεά Ῥε]]απι. Ἐν. ὅρ8. 
εοπἡοἷα5 ἔγχος Ἐν. 5θᾷ υίἀάθ., απ Ῥταθείοί ἕρκος Ἐνυοῦς, 

ν. 225. βαρσαλέοι εᾱ. ϱτ. επιθπᾶ. Έα]. 

ν. 227. Σιληνὸς πτολέµιζε ν]ρο. 

γ. 520. ἠδέσσατο εθῖίτ. 
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οὐ δέ µιν ἐστυφέλιξεν' ἐπερχόμενον δὲ «4{υαίῳ 
ρω σω ’ 

Γλαῦκον ἀκοντιστῆρι Ἰήάρων ἄπεσείσατο Φύρσῳ. 

ὑψινεφὴς δ) ἐλέφας µελέων ἐνοσίχθονυ παλμῷ 

δινεύων στατὸν ἴχνος ἀκαμπέν γούνατος ὅλκῷ 
| ” ’ 

χείλεσι μηκεδανοῖσι γαμευνάδυ µάρνατο φώκῃ. 
4 / ο. Ε ου σω 

καὺ «Σάτυρου ῥωοντο κυβιστητῆρυ κυδοιμῷ 
: , , . 

ταυροφυεῖς, κεράεσσι πεποιθότες' εσσυµένων δὲ 

ἀλλοφανὴς κεχάλαστο δι ἰξύος ὄρθιος οὐρή. 
οω ῃ (ς ω Σειληνῶν δὲ φάλαγγες ἐπέρῥεον, ὧν ὃ μὲν αὐτῶν 

’ Ών Γι ποσσὺ διχαζοµένοις ἐποχημένος ἰξύὺ ταύρου, 

συµπλεκέων ἔθλιψε µέλος διδυµόθροον αὐλῶν. ̓  
, , ῃ καὺ πλοκάµους βαλίησι συναιῦύσσουσα θυέλλαις, 

. [4 

Π/Γυγδονὶς ἐκροτάλιζεν οµόζυγα κύμβαλα Ῥάκχη, 
ὰ ) κι Αν μβ ’ 1/ 

καὺ λοφιὴν ἐπίκυρτον ἐμᾶστιε λυσσάδος ἄρκτου 

Φηρὸς ὑποβρυχίης ἄντώπιον' ἀγροτέρη δὲ 
/ 3 ’ Ε] ’ / / 

πόὀρδαλις οὐρεσίφουτος ἐλαύνετο κέντορυ Φύρσῳ. 

καΐ τις ἀμερσινόοιο κατάσχετος ἄλματι Λύσσης, 
3, 3 / 3 , , ἴχνεσιν ἀβρέκτοισιν ἐπεσκίρτησε Φαλάσση, 

οἷα Ποσειδάωνος ἐπισκαίρουσα καρήνῳ 
΄ / 

λὰξ ποδὶ κύματα τύψεν᾽ ἐπηπείλησε δὲ πόντῳ 
/ Δ λ ε/ 3 / ΄ 

σιγαλέῳ;, καὺ κωφὸν ὕδωρ ἐπεμάστιε Φύρσῳ 

΄.ᾖασσαρὶς ὑγροφόρητος" ἄπὸ πλοκάµοιο δὲ νύμφης 

ν. 54ο. ῥόωντο θἆ. Ῥτ. θπιθιᾷ. Ε αῑς. 

γ. 545. «Σιληνῶν νυ]ρο. 

Υ. 545. µέλος ἑτερόθροον θε Ῥτούαοοπε ἵπ ΝΟΠΠΟ ΠΟΠ 
Γετοιόα. 

γ. 547. Βάκχαις 611. οἴπθ 586η8ὰ. 

γ. 554. Όταιο ἀσύνδετος βιδρεοῖα 65Ε, οἱδί 1]]ιά λὰξ π. η. τ. 

ἑαπάπαπι γθρθΗ{ΙΟ Υοτθι8 2602. δρεείατῖ ροῖΐεεῖι. Ἐοτίαθθθ ἐπισκιρ-- 

τῶσα Ἱεβεπάαπι Υ. ὅὅᾳ. 
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3 , / ν) ο αν σε 

ἀφλεγέος σελάγιξε κατ αὐχένος αὐτόματον πῦρ, 
3 -” 1 ἀ 3 ιά 

θάμβος ἰδεῖν' κινυρὴ δὲ παρ όνι, γείτονι πόντῳ, 
/ 

φύλοπιν εἰεοθόωσα Φαλασσομόθου «4ιονύσου, 

56ο αἰνοπαθὴς Ψαμάθη πολυταρβέα ῥήξάτο φωνήν' 

/ Γ κά οΏω Ἐϊ Θέτιδος χάριν οἴσθα, καὶ εὐπαλάμου Ἠριαρῇος, 
3 4 3 ΄ σω ; ρω εἰ µάθες «4ἰγαίωνα, τεῶν χραισμήτορα δεσμῶν, 

ο αι Π ; 

Ζεὺ ἄνα, Ἠάκχον ἔρυκε μεμηνότα" μηδὲ νοήσω 

δουλοσύνην ἌηρΤος ὁμοῦ Φορκοῖο τελευτῇ " 

3605 μὴ Θέτις αἰολόδακρυς ὑποδρήσσειδ «4{υαίῳ" 
- ιά .”/, ἀπ , ΄ -” 

δμωῖδα μή µιν ἴδοιμι παρὰ Ἠρομίῳ, χθόνα .{υδῶν 
’ 4 ’ / 

ὀψομένην μετὰ πόντον, ᾽άχιλλέα, Πηλέα, Πύῤῥον, 

υἱωνὸν, πόσιν, υἷα μι] στενάχουσαν ἀνίη" 
’ ; / ου 

ευκοθέην δ” ἐλέαιρε γοήµονα, τῆς παρακοίτης 

37ο υἷα λαβὼν, ἐδάϊξε, τὸν ἀστόργοιο τοκ]ος 

παιδοφόνοι γλωμῖνες ἐδαιτρεύσαντο µαχαίρης. 

ἕως φαµένης ἤκουσε δι αἰθέρος ὑψιμέδων Ζεύς, 
1 ’ ς ’ 3 / 3 / 

καὶ Βερόης ὑμέναιον ἐπέτρεπεν ᾿Εγνοσιγαίῳ, 
ὰ 9 3 Γευ 3 λ ῤ 3 ῷ 9 { καὺ µόθον ἐπρήῦνε γαμοστόλον: οὐρανόθεν γὰρ 

315 νυμφιδίην ἀτέλεστον ἄναστέλλοντες ἐνυώ, 

ν. 258. {όνι θαῖε. 

γ. 20ο, ῥίξατο θκειδιπα {π ο. αἶτ, 

γ. 2ῦᾳ. χρ. θεσμών εἀ[τι. 

τ. 564. Άηργος μετὰ φώκοιο τελευτήν, οἁηῖ. Ν. ἐπὶ Γλαύκοιο 

τελευτῇ οοποἰεραῖ Οωπ. Ῥτοβαβο, αιοά θεἱρδί, ἀπ Οοηπιθηῖ, 

ἨΠοάοιπαπητιδ: »,ππεπάοδα8 γεγδαδ. 

ν. 506. δµωίδα -- παρὰ ἨἩρομίων εᾱ. ϱτ. Ῥτϊητιπα Ταπίππι νο- 
οαΡ. επιθηάαἴῖας φογἱρία {π ες, αἲῖ. τοίαπα Ἰοσυπῃ ειιομάανῖϊ ΟωΗ, 

ααῖ 8644. ἁπο(πε γεγς». ὀθ7. 508. ἵπ οτάίπεπι τεάθρῖῖ, οπι γι]6ο 

εἀετεῖίατ: ὀψομένην ἔτι πότμον -άχιλλέί, Π{ηλέί, Πύῤῥῳ --- στε-- 

φάχουσιν α. 1Μα]ο Θεα]ῖσει εί Ῥατιτα 5α{Ποίθμῖες ΠΠ ἐπέποτμον 

τομίαβαςε. Στενάχουσαν εἴίατι Ἠ]λοάοπιαπημδ. 
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Ῥάκχον ἄπειλητῆρες ἐκυκλώσαντο κεραυνοί. 

καὺ Φεὸς ἄμπελόεις, γαμίῳ δεδονηµένος ἰῷ, 

κούρην μὲν µενέαινε' πατὴρ δέ µιν ὑψιμέδων Ζεὺς 

βρονταίης ἄνέκοπτε µέλος σάλπιγγος ἀράσσων, 

καὺ πόθον ὑσμίνης ἀνεσείρασε πάτριος χω. 

ὀκγαλέοις δὲ πόδεσσιν ἐχάζετο νωθρὸς δὁδίτης, 

στυγνὸς, ὀπισθοβόλῳ δεδοκήµένος ὄμματι κούρην 

οὔασι ὃ᾽ αἰδομένοισιν ἄειδομένων ἐνὸ πόντῳ, 

ζῆλον ἔχων, ἤκουεν “4μυμώνης ὑμεναίων. 

καὶ γάμον ἡμιτέλεστον ἀλίῤρομος ἤπυε σύριγξ; 

καὺ δονέων ἄσβεστον ἐν ὕδασι νυμφίδιον πὺρ, 

παστὸν «4μυμωώνης Φαλαμηπόλος ἤπυε Νηρεύς : 

καὶ µέλος ἔπλεκε Φόρκυς' ὁμοζήλῳ δὲ πορεί 

7λαῦκος ἀνεσκίρτησεν. ἐβακχεύθη ΠΜελικέρτης᾽ 

παὺ ζυγίην Ἰαλάτεια διακρούουσα χορείην, 

ἄστατος ὀρχηστῆρυ ποδῶν ἐλελίζετο παλμὼῷν 

καὶ γάµιον µέλος εἶπεν, ἐπεὶ μάθε καλὰ λιγαίνειν, 

ποιµενίη σύριγγι διδασκοµένη Πολυφήμου. 

Καὶ Ῥερόης διεροῖσιν ὁμιλήσας ὑμεναίοις, 

νυμφίος ᾿Εννοσίγαιος ἐφίλατο πατρίδα νύμφης 

καὺ Ῥερόης γαέτησιν, ἓ]ς κειµήλιον εὐνῆς, 

4ρεος εἴναλίοιο Φαλασσαίην πόρε νίκην. 

καὺ γάμος ὅλβιος Πεν, ἐπεὶ βυθίῳ παρὰ παστῷ 

ἄξιον ἕδνον Ἔρωτος ἄραψ ἐκομίσσατο Νηρεύς, 

Ἡφαιστου σοφὸν ἔργον, Ολύμπια δαίδαλα, νύμφη, 

γ. 58δ, γάμον ἡμιτέλ. 1. ο. ἶαπι αιιαδὶ επι ραϊτοαπα. 

Υ. 587. πλαστὸν 4. Θαλαμηπόλον ἤπυε Ν. αὐδι, Ὑδιριαπι 
Ὠθδοίο 4η χθοῖο τθρείαϊίιιχς ϱ γ. ὀ8δ. ροϊιςεοί νεσε, αἵ ΧΤΥΠ. 
46ι. Ῥοεχς 96 εἶθβαμθ θ556ί: παστὸν -- ἤρτυε, 5εἆ δεηίο, Ὕαίά 

ορροπῖ Ροβδίῖ. 

Υ. 4οο, Ὀλύμπια δαῖΐδα ν. Θ811, 8Ρθτῖο ΘΙΣΟΓΘ. 
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1/ 3/ 4 , ῃ ε. , , ὄλβον ἄγων, πάλυκός τε φέρων, ἕλικάς τε τιταίνων, 
ς / οἴω 3 ιά ΄ , 

ὑππόσα «Ὑηρείδεσσι ἀμιμητῳ κάμε τέχνη 

«{ήμνιος ἐργοπόνος παρὰ Ἀύπριδι’ καὶ µέσον ἄλμης 

ἔμπυρον ἄκμονα πάλλεν ὑποβρυχίην τὲ πυράγρη», 

405 φυσαλέου χοάχοιο περίδροµον ἄσθμα τιταίνων 

ποιητοῖς ἀγέμοισιν ἄναπτομένης δὲ Μαμίνου, 
9 / ω ἐν ῥοθίοις ἄσβεστον ἐβόμβεεν ἐγδόμυχον πὺρ. 

Ἰγηρεὺς μὲν τάδε δῶκε πολύτροπα" δῶκε δὲ κούρῃ 

ΠΠερσικὺς Εὐφρήτης πολυδαίδαλον εἴδος ἀράχνης" 

41Ο χρυσὸν Ίβηρ πὀρε Ρῆνος" ἐχεκτεάνων δὲ μετάλλων 

415 

./,- 

ἤλυῦεν εἴκελα δῶρα γέρων ΠΠακτωλὸς ἀείρων 
1 - Π «/ , 2 ρω 

χερσὲ φυλασσομένῃσιν, ὅτι πρὀµον ἔτρεμε «{υδῶν 

Τάκχον, ἕὸν βασιλῖα, καὶ ἕτρεμε γείτονα ΡῬείην 
Α ” σω { Δ 

ΙΗυγδονίης πολιοῦχον, ἑῆς γθονός' ᾿Ηριδανὸς δὲ 
- 2.’ ς 

Η]ιάδων ἤλεκτρα ῥυηφενέων ἀπὸ δένδρων 
ρω ή - ’ 

δῶρα πόρε στίλβοντα" καὶ ἀργυρέης ἀπὸ πέτρης 
/ Α ρω 

Στρυμὼν ὅσσα μέταλλα, καὶ ὑππόσα Γεῦδις ἄείρει, 
«” ’ , 

ἕθνον 4μυμωνη δωρήσατο Κυανοχαίτης. 

ως ια] Δ 3 4 ς [ο] ’ Δ ” 

-ςσ ο μεν αρτιχορευτος υπορρυχιῷ παρα παστῳ 

420 γήῦεεν, Εννοσίγαιος" ἀμειδήτῳ δὲ «4{υαίῳ 

γνωτὸὺς Ἔρως φΏονέοντυ παρήγορον ἴαχε φωνήν" 

ν. 401, κάλυκαξ, Ίοχθβ, ἁτῖο οΠιοίοβ απ καλάθους 2 κύλικας 2 

ν. 4ο». δᾳ. Ληρείδεσσιν.. «. . . νετέχνη Λ. ἐργοπόνος πα... 

: «ο δικαίεσον ἄλμηῃς θὰ. Ῥτ. Ῥτίοτεπι Ὑθιδαα ππθουτα θπιειά. 

Ἐα]ς. ἵπ αἷτ. ἰάοπι ἰεμίαραί παρὰ κύμασε, κ. µ. ἅ. 

ν. 4ο8. τάδε δώρα π. επ. νετρο πια]ε 1η γοιροθίβδίπιο Ροδία 

εαβἰπτε]ηρεμάο, 

γ. 41ο, Ίβηρ -- Ῥῆνος αἲ 8αρτα ΧΧΙΠ. οὗ. 

γ. 41. ἴπεία δώρα εἁτιι. 

γ. 419. ἀἄρτιλόχευτος εζ1Ιῖ, 5ΐπε 86µ8α. 
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Ἰυμφοκόμους, «ιόνυσε, τί µέμφεαι εἰρέτι κεστούς; 

οὗ Βρομίῳ Ῥερόης γάμος ἔπρεπεν, ἀλλὰ Φαλάσσης 

ἄρμενος ἦν γάμος οὗτος, ὕτι βρυχίης "άφροδίτης 

παῖδα λαβὼν ἔξευξα Φαλασσοπόρῳ παρακοίτη" 

ἁβροτέρην ὃ᾽ ἐφύλαξα τεοῖς Φαλάμοις ᾿άριάδνην, 

ἔκ γενεῆς ἸΜίνωος, ὁμόγνιον' οὐτιδανὴν δέ, 

πόντιον αἷμα φέρουσαν, «ἁμυμώνην λίπε πόντῳ. 

ἀλλὰ λιπὼν .4ιβάνοιο λόφον καὶ "4δώνιδος ὕδωρ, 

ἵξεαι εἲς Φρυγίην εὐπάρθενον, ἡχί σε µίμνει 

ἄβροχον ᾿Ηελίοιο λέχος Τιτηνίδος 4υὐρης 

καὺ οτέφος ἀσκήσασα μάχης καὶ παστάδα κούρης 

Θρήκη νυμφοκόμος σε δεδέξεται, ἦχιν καὶ αὐτὴ 

ΤΙαλλήνη καλέει σε δορυσσόος, ἧς παρὰ παστοὺς 

ἀθλοφόρον γαμίοισι περιστέψω σε κπορύμβοις, 

ἱμερτὴν τελέσαντα παλαισμοσύνην ᾿ἀφροδίτης. 

Τοῖα γυναιμανέοντι κασιγγήτῳ φάτο Βάκχῳ 
ου 3/ 4 Δ / [ή 3 

«Φοῦρος Ἔρως" πτερύγων δὲ πυρώδεα βύμβον ἰάλλων, 

Περίη, νόθος ὄρνις, ἀνμώρητο πορείῃ, . 
η 4 3 / αχ νι ΙΙ 9 , ι , 

καὺ 4ιὸς εἰς δόµον ἠλθεν. ἄπ᾿ “4σσυρίοιο δὲ κόλπου 

ἀβροχίτων «4ιόνυσος ἀνήϊεν εἲς γῶόνα «4υδῶν, 
ω ε/ .. ω 

ΠΙακτωλοῦ παρὰ πέζαν, Ὁπῃ χρυσαυγέί πηλῷ 

γ. 422. νυμφοκόμε «4. αἁτῖ. επιοηθανίε ἨἩ]λοάοια, ἰθθῖο Ἠθυπι, 

αἆ ΟνρΗ. Ρ. 7190. 

ν. 420. Λιπὼν ιβάνοιο, λιπὼν καὶ ᾿4δ. εὕίτε. 

ν. 45ο. ζχι εᾱ. Ῥτ. Ὑ. 564. Οαπαθιθ αΏδαχάρ χεργομοεμα({ Νοῃ- 

παπα, αιᾶθί ἀῑκίθφει Λέχος ἄβροχον Ἠελίοιο, Ἰεοέωπι α ὑδοῖε ΤΟΠ 
τραέωώπ. Ίου ἀπίε]]εχίϊ Ῥοδίαιη 6ΕΠΦΟΣ. 

ν. 425. Θρήκη νυμφοκόμοε ἕ δεδ, εἰἠΙῖ, οκ ἦχι οᾱ. ῥτ. -ὲ 
ἆαπι ἨΠοάοπιαμΏ ΙΒ. 

ν. 450. ἀνηώρητο γι]ρο. 

γ. 44λ. ὅπη οἁἴτε, 

Το]. 11. Εοα 
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ἄφνειῖς ψαμάθοιο μέλαν φοινίσσεταε ὕδωρ" 

Λ]αιονίης δ᾽ ἐπέβαινε, καὶ ἵστατο, µητέρι Ρείη 

445 ᾿Ίνδώης ὀρέγων βασιλήϊία δῶρα «Δαλάσσης" 

καλλείψας δὲ ῥέεθρα βαθυπλούτου ποταμοῖο, 

καὺ Φρύγιον κενεῶνα, καὶ ἄβροβίων γένος ἀνδρῶν, 

᾽άρκτώην παρὰ πέζαν ἑὴν ἐφύτευσεν οπώρην, 

1ύρωπης πολίεῦρα µετ Ασίδος ἄστεα ῥαΐνων. 

γ. 445. ἀφνειῆς «4ιβάνοιο οὐ], αἶπο 8θµδα, ϱἴ, ἀλ2ο. ἸΝοξίγαπα 
Ῥτοραι Χ. 1460. 

ν. 4ά4δ. Ίνδώης εἁ{ε, 

γ. 447. γένος Ἰνδῶν ει, αἸίεπο Ίοςο; ἆθ ΤΥάἱ5 8θ8ΙΠιο ϱδῖ, 
ε{. . 441. 

γ. 448. ᾽ρκτώην γι]ξο, αἳ Υ. 84. πτολίεθρα. 



ΝΟΝΝΟΥΎ ΤΟΥ ΠΑΝΟΠΟΛΙΤΟΥ 

πα Ὁ νο Έα κ. ο.Ν 

ΝΔ. 



Τεσσαρακοστὸν ὄφηνα τὸ τἐτρατον, ἦχε γυναῖκας 

δέρκεο µαινοµένας, καὶ ΠΤενθέος ὄγκον ἄπειλης. 



ΝΟΝΝΟΤ 

41ο" Σα Κ με. Ν 

2/14. 

Ἴση δ᾽ ἸΙλλυρίης «{αυλάντιον ἔθνος ἀρούρης, 

καὺ πέδον «4ἱμονίης, καὶ ΠΠήλιον ἄκρον ἐάσας, 

“Ἑλλάδος ἐγγὺς ἵκανε, καὶ ἄονίῃ παρὰ πέξῃ 

στῆσε χορούς ἀΐων δὲ µέλος µυκήτορος αὐλοῦ 

6 Τανὶ Ταναγραίῳ «Διάσους ἐστήσατο ποιµήν" 

καὶ κρήνη κελάδησεν, ὕπῃ χΘονὸς ἄκρον ἀράξας 

ὑγρὸς ὄνυξ ἵππειος ἐπώνυμον ἔγλυφεν ὕδωρ 

“4σωπὸς ὃ᾽ ἐχόρευε, πυρίπνοα γεύματα σύρων, 

καὶ προχοὰς ἐλέλιξε" σὺν ᾿Ισμηνῷ δὲ τοκῆν 

10 κυκλάδας αἲθύσσουσα ῥοὰς ὠρχήσατο «ἄ4ΐρχη. 

καΐ ποτέ τις, δρυόεντος ἄναΐξασα κορύμβου, 

ἡμιφανὴς ἐλίγαινεν -“μαδρυὰς ὑψόθι δένδρου, 

οὔνομα κυδαίνουσα κορυμβοφύρου 4ιονύσου 

πηγαίη ὃ᾽ ὅμόφωνος ἀσάμβαλος ἴαχο Ιγύμφη. 

1 Καὶ κτύπος οὐρεσίφοιτος ἄδεψήτοιο βοεύης 

Πενθέος ἀσπόνδοιονν ἐπεσμαράγησεν ἄκουαῖς 

οἴνοφόρῳ ὃδ᾽ ἀθέμιστος ἄναξ ἐπεχωσατο Βάκχῳ, 

γ. 3. ἐάσσας θἁ{τι. 

γ. 6. ὅπη, αἱ φοἶθηῖ, οὐ{ιῖ, 
ι . 

γ. 7. ἵππειον οτι, 

ν. 12. Ῥνο ΠΟΥ Νομαὶ οχβρθοϊαΡαΙη ἔκτοθι δένδρου. 
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4 , , / 

μαὶ στρατιὴν ἔκόρυσσε µαχήμονα" κέκλετο ὃ᾽ ἄλλοις, 
”, { πω 

ἄστεος ἑπταπόροιο περιφράξαι κεγεῶνας. 
εν Γ.. 30 οἳ μὲν ἐπεκλήΐσσαν ἀμοιβάδις: ἐξαπίνης δὲ 
ο ασ ο μα ’ αὐτόματοι κληϊδες ἀνωῖγνυντο πυλάων, 

καὺ δολιχῷ πυλεῶνι µάτην ἐπέβαλλον ὀχῆας 
εν / , 3 / 3 / Περίοις «εράποντες ἐριδμαίνοντες ἀήταις. 

υ ΄ ην η 3 ’ , οὐ τότε τις πυλαωρὸς ἰδων ἀνεσείρασε Ῥάκχην' 

35 Σειληνοὺς δὲ γέροντας ἀτεύχεας ἀσπιδιῶταν 
2/ 3 ρω ς ’ ο ρο ο 

ἔτρεμον αἰχμητῆρες  ὁμογλώσσῳ ὃδ᾽ ἀλαλητῷ, 
” 3 ον 

κεκλομένου βασιλῆος αφειδήσαντες ἀπειλῆς, 
, 3 , Ν ο λ ’ 

πολλάκις ὠρχήσαντο" σὺν εὐτύχτοις δὲ βοείαις 
, 5 , , «/ 2 

κυκλάδος ἐστήσαντο σακεεπάλον ἄλμα χορείης, 
3 ’ Π ιά [ά 

5ο ἀντίτυπον µίµημα φιλοσμαράγων Κορυβάντων. 
/ . ο µ 3 1σ/ , 53/ 

φρικαλέαι ὃδ᾽ ἰάχησαν ἐν οὗρεσι λυσσάδες ἄρκτου 
ῃ ή Ε] καὶ γένυν αἰῷύσσουσα καὺ ὑψιπότητον ἐρωὴν 

πόρδαλις ἠώρητο" λέων δέ τις ἂβρὸς ἀθύρων, 
λί ; ]λ / / . 

µειλίχιον βρύχημα συνήλικι πέµπε Λεαίνη. 

ὤὂδ δη δ᾽ αὐτοέλικτος ἐσείετο ΤΠενθέος αυλή, 

ἀκλινέων σφαιρηδὸν ἄναίσσουσα Φεμέῦλων" 

καὶ πυλεὼν δεδόνητο, Θορών ἐνοσίγθονι παλμῷ, 

πήµατος ἐσσομένοιο προάγγελος" αὐτόματος δὲ 

λάΐνος Ὀγκαίης ἐλελίζετο βωμὸς «4θήνης, 

ν. 10. κενεῶνας ἀῑκίτ, ταΏί γι]ραχί Ἱιδας πυλεώνας Ροδτα]αβεεῖ. 

γ. 21. ἀνγώγνυντο θά1τι. ἀνωῖγνυντο Ί8ιι Ἠλοάοιπαμαα5. 
ν. 022, Μα]αα δολιχοὺς -- ὀχῆας. 

γ. 29. «Σιληνοὺς αἀΙτῖ, 

γ. 38. εὐτήκτοις εᾱ. Ῥτ, επιθιά. ας. ποια. ἀείετῖας {αἱβδει 
εὐπήκτοις, 

γ. 5ο. Υα]5ο απῖθ γ. ὅ4, δἱμο 56η5. Ἱεσίίαγ. 

Υ. ὄ2. Φιβρεεία «ΟΠΦΙΥΙΟΙΟ }ένυν αι͵βύσσουσα καὶ --- ἔρωήν, 
οἵ. Υυ. 61. Ἐοτίαςθθ καθ ὑψιπότητον ἐρωήν. 

γ. 55. πάρδαλις Πώρητο --- ἀβρὸν ἐρώτων οὐ. Ἐπιεπάαίιο 

οετία, ο. ΧΙΙ. 186. 
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ὕν ποτε Κάδµος ἔδειμεν, ὅτε βραδυπειθέῖ ῥυπῇ 

µόσχου πυργοδόµοιο φερέπτολις ὤκλασε χηλή" 

ἂμφὺὶ δὲ Θεῖον ἄγαλμα πολισσούχοιο «Θεαίνης 

αὐτομάτη ῥαθάμιγγι Φεύσσυτος ἔβλυεν ἵδρώς, 

δεῖμα φέρων φαέτησι" καὶ ἐκ ποδὸς ἄχρι καρήνου, 

ἄγγελος ἐσσομένων, βρέτας “Ίρεος ἔῴῥεε λύθρῳ. 

Καὶ ναέται δεδόνηντο" φόβῳ ὃδ᾽ ἐλελίζετο µήτηρ 

ΤΠενθέος αὐχήεντος" ἐβακχεύθη δὲ µενοινήν, 

µνησαµένη προτέροιο δαφοινήεντος ὀνείρον, 

πικρὰ προθεσπίζοντος, ἐπεὶ πάρος ὑψόθι λέκτρων, 

ἐξότε κοιρανίην πατρωΐῖον ἤρπασε Πενθεύς, 

πάννυχον ὑπναλέοιο ὀάροις εὔδουσαν «4γαύην, 

φάσματα μιμηλοῖο διδπταίησεν ὀνείρου, 

ἁπλανέας Φρώσκοντα δι εὐκεράου πυλεῶνος” 

ἔλπετο γὰρ, Πενθῆα χοροίτυπον ἀβρὸν ὁδίτην, 

ἄρσενα κοσμήσαντα γυναικείῳ χρύα πέπλῳ, 

ῥίψαι πορφυρόνωτον ἐπὶ γθόνα φᾶρος ἀνόκτων, 

«ύρσον ἐλαφρίζοντα, καὶ οὗ σκήπτροια φορῇα. 

καί µιν ἐδεῖν ἐδόκησε πάλιν Καδμηὶς “4γαύῃ, 

ἑξόμενον σκιεροῖο µετάρσιον ὑψόθι δέγδρου᾽ 

καὺ φυτὸν ὑψικάρηνον, ὅπη Θρασὺς ἔζετο Πενθεύς, 

ὢἾρες ἐκυκλώσαντο, καὶ ἄγριον εἴχον ἐρωήν, 

δένδρον ἀπειλητῆρι μετοχλίζοντες ὀδόντι, 

τρηχαλέαις γενύεσσι’ τινασσοµένοιο δὲ δένδρου, 

κύμβαχος αὐτοκύλιστος ἕλιξ δινεύετο Πενθεύς" 

γ. άο. ὅτε γε] ὅπῃ βρ. 994 Ἰάεια Γειε ε5ι. ΤῬαμ]ο αμίθ Χώμος 

εχοαδυπι 1 ϱᾱ. αἷτ. 

γ. ἀ4δ. ἄγγελον οὐία,. Θθὰ ἴα]α πο οομδταυηίαν Ἡν Ἆσμο 

πιο στη. 

ν. 46. δεδόνοιτο θἆ. ϱτ. θιιθπά, Ἐαὶκ. 

γ. 6ο. ὅπη να]ρο. 
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καΐ µιν ἐδηλήσαντο τεθηπότα µαινάδες ἄρατου" 
ῃ Γ ... { ἀγροτέρη δὲ λέαινα, διαΐίσσοουσα προςωπου, 
Γ .᾿ -- κ, / 1 πρυμγόθεν ἔσπασε χεῖρα καὶ ἄσχετα µαιγοµένη 9ἡρ 

ἡμιτόμου Πενθ τος ἐρεισαμένη πόδα λαιμῷ, 

Φηγαλέοις ὀνύχεσσι διέθρισεν ἄν θερεῶνα 
ς , Δ ’ 3 ΄ ϱ/ ν 70 αἱμαλέον δὲ κάρηνον ἐκούφισεν ἅρπαγι Ὁ ύρσῳ 

75 

δο 

δό 

οἰκτρὰ δαϊζομένου" καὶ ἐδείκνυε µάρτυρι Κάδμῳ 

παλλομένη" βροτέην δ᾽ ἀλιτήμονα ῥήξατο φωνήν: 

Ἐϊμὶ τεὴ «Δυγάτηρ Θηροκτόγος" εἰμὶ δὲ µήτηρ 

ΣΙενθέος ὀλβίστοιο, τεὴ φιλότεκνος «4γαύη" 

τηλίκον ὤλεσα Φῆρα" Λλεοντοφόγοιο δὲ νίκης 

δέχνυσο τοῦτο κάρηνον, ἐμῆς πρωτάγριον ἀλκῆς" 

τηλίκον οὗ ποτε ὢῆρα κατέκτανε σύγγονος Γνώ" 

οὐ κτάνεν 4ὐτονόη" σὲ δὲ σύμβολα παιδὸς ἀγαύης 

πῆξον ἀριστοπόνοιο τεοῦ προπάροιθε µελάθρου. 

Τοῖον ὄναρ βλοσυρωπὸν ὑπόχλους εἴδεν «4γαύη. 

ἔνθεν ἐριπτοίητον ἄπωσαμένη πτερὸν ὕπνου, 

ὀρθρινὴ καλέσασα «εηγόρον υἷα «Χαρικλοῦς, 

µάντιας ἐσσομένων, φονίους ἐδίδαξεν ὀγείρους. 

Τειρεσίας δ᾽ ἐκέλευσε, Θεοπρόπος, ἄρσενα ῥέξαι 

ταῦρον, ἀοσσητῆθα δαφουήεντος ὀνείρου, 

ν. 05. Ἐοτίαβδθ ἀεάιπ δεδουπότα. 

γ. 66. κµαταΐσσουσα ομπι ἹπαΙα πάς δογρδίςδεῖ Όαπαεαα, τὶάςθε 

Νοππαπη, απιαδί Ίθαθματα πι {ασΐθπι Ίσγαετο εἴ δἷο ΙΠΑΠΊΠΙ εγε]]ετα 

ἀῑκίσεοι. 9εᾷ Λ. διαῖσσ. προξώπου Ἰεαεπα εδῖ, αιας απῖο {αοΐεπι, 

αηῖο οει]ο5 σοπιπίαπέἰ5 Ῥτοταθτο υἰάείαῦ. 

ν. 7ο. τάρσῳ οἁῖτ, Φύρσῳ φετρεπάπτη οδίεμάἰ αἆ Ἐατίρ. Βαεςῇ, 
1120. ΠΗεγπιαππιδ. 

γ. 75. ὤλεσε 9. οά1τῖ, 

ν. 81, ἀριπτοίητον εα({. 

γ. 82, Θεηγόνον υἷα «Χ. θά. οἳ. Υ. δ4. 
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Ζηνὸς ἄλεξικάκοιο «)εοκλήτῳ παρὰ βωμῷ, 

μηκεδανῆς ἐλάτης παρὰ δένδρεον, ἥχι Κιθαιρὼν 

πέπταται ὑψικάρηνος ' ““μαδρυάδεσσι δὲ Νύμφαις 

ὉΆλυν ὄὺν σήμαινε Θυηπολέειν παρὰ λόχμη. 

ἔγνω ὃδ᾽ ἔμφρονα Φῆρα, καὶ ἀγρώσσουσαν “γαύην 

παιδὸς ἑὴν ὠδῖνα, καὺ ὠλεσίτεκνον ἀγῶνα, 

καὺ κεφαλὴν Πενθῆος" ἓν ἄφθόγγῳ δὲ σιωπῇῆ 

κρύψεν ὀνειρείης ἀπατήλιον εἰκόνα νίκης, 

Πενθέα μὴ βαρύμηνιν, ἑὺν βασιλῆα, χαλέψη. 

Πευθομένη δὲ γέροντι σοφῷ, φιλότεκνος ᾽γαύη 

εἰς ὅρος ὑψικάρηνον ὁμόστολος Πϊε Κάδμῳ, 

ΤΠενθέος ἑσπομένοιο" καὶ εὐκεράῳ παρὰ βωμῷ 

ϱ Ίλυν ὄϊν κερόεντυ συνέµπορον ἄρσενυ ταύρῳ, 

χυ Δ4ιὸς πέλεν ἄλσος, ὀρειάδος ἔμπλεον ὅλης, 

Ζηνὶ καὶ “4δρυάδεσσι µίαν Σύνωσε θυηλὴν 

Κάδμος ᾽ἀγηνορίδης, Φεοτερπέα βωμὸν ἀνάψας, 

ῥέζων ἀμφοτέροισιν ἄἂναπτομένοιο δὲ πυρσοῦ, 

κγίσση μὲν περίφοιτος ἕλιξ συνενήχετο καπνῷ, 

εὐόδμῳ στροφάλιγγι δαϊζοµένου δ ἄρα ταύρου, 

ὄρθιος αἱμαλέης αὐτόσσυτος αὐλὸς ἐέρσης 

χεῖρας ἐρευθιόωντυ φόνῳ πόρφυρεν “γαύης. ------ 

ἃ κε ἄς κ Δε 

γ. 90. Θεοκλήτῳ -- βωμῷ, αἴα, αἆ αµαπι νουαίωγ ἄεις, οἱ. 
ΧΙΝΙ. 208. ΧΙΙΝΠΙ. 75ου 

ν. 97. ἦχε εᾱ. Ργ. 
π. 9ἱ. παιδὸς ἕης ὧδ, οί. Όθγπιο θοεῖ ἆε Ῥεπίπθο, τί γυ]- 

Ραϊῖα δίο Ὑθγα 6956 ἨΟΠ Ῥοδδί. Ό6ά νετθεογ αϊ Ίουις ροιδαμαῖυς 

βέ: Γοχίαθθο Ῥοδία ἀθάΙῖ γαστρὸς ἕης ὦδ, 
ν. 005. κρύψεν ὠρειρείης θἀ. Ῥτ. θιιθμά. α Εα]ς. 
ν. 97. «ΙΠενθέο ἐσσομένοιο θάῑΠ. Φἶπθ δεµθα. Ἐπεμάανοεχαί 

οἴἵαπι Ἡ]οάοπιαι8. 
ν. 90. ἦχι θᾱ. Ρχ. 
ν. τοῦ, ὍΌμαρ Ἠωπο νειδιιη θεᾳαυιπίας µ8ᾳαθ αἆ γ. 118. ποδοῖο, 

.. 
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αὐχένιον δὲ τένοντα πέριξ στεφανηδὸν ἑλίξας, 
Ε) / Ἀ-. ςλ 4 . , οἰδαλέην ἐπίκυρτον ἑὴν δοχμώσατο δειρήν, 

, ς ’ / ’ ς ω 

µείλιχος εζλικόεντι δράκων μιτρούμενος ὁλκῷ " 

110 στέµµατι ὃ᾽ ὁλκαίῳ κεφαλήν κυκλώσατο Κάδμου 
λε. σ/ 4 λὼ ’ .- λί ς [ή 

πρήὺς ὄφις, καὺ γλῶσσα πέριξ λίχμαζεν ὑπήνην, 

µειλιχίῳ φίλον ἰὸν ἀποπγείουσα γενείῳ 

οἰγομένῳ' καὶ Όῆλυς ὄφις µιτρώσατο κόρσην 
ες Γ - ” 

«ἁρμονίης, ξανθοῖσι περιπλεχθεῖσα κορύμβοις. 

115 καὺ διδύμων Οφίων πετρώσατο γυῖα Κρονίων, 
ή ” { 

ὕττι παρ ]λλυρικοῖο δρακοντοβότου στόμα πόντου 
ς / Π “ἁρμονίη καὶ Κάδμος, ἄμειβομέγοιο προσώπου, 

λαϊνέην ἤμελλον ἔχειν ὀφιώδεα µορφήν. --- 
ο 3/ ’ ε] ΄ [τοῖον ἴδεν ποτὲ φάσμα, καὶ ὀμφηεντος ὀγείρου 

’ / / 130 µγησαµένη, δεδόνητο φόβῳ φιλότεκνος “4γαυη.] 
᾽ [ 1’ π/ ι Π ιά ε{ 

καὶ φόῤον ἄλλον ἔγουσα μετὰ προτέρου φόβον ὕπνου, 
/ 3 ’ αι, λ ς κ. ὰ -- 

νὀστιµος εἲς δύµον ἠλθε σὺν υἱέν καὶ γενετῇρυ. 

8η. Ὥτο Ῥογίπθαιὲ ϱἳ {πίθρτα αἰωῖ, Ἱπιρτϊπιϊς οδῖεπάἰτ ππεηῖίο 

1]αγπισπῖας ν. 114, 117. πάπια παπα ομπα Οαἀπιο αἆ 5αονΠ εἶτειπι 

ΕΡΙΘΒΕΔΙΙ 6556, ΤΟΠ ἨΠΟΥΘΤάΙΠΙΦ, σίά. ΥΥ. 05 --- 97. πεις 1πῖει" 

τεάθιπίες εοπδρἰοππας ν. 122. Ῥταείετρα ἴοῖα πατταΏο ία εδ 

οοιπραχαΐα, ταϊ πιθδοῖαδ, ίταπι ἆθ Ῥοτίεπίο, Ππΐεγ δαοτίΠοαπΘ ατα 

οΡ]αίΐο, αι ἆθ 5δοιιΠίΟ 86ΓΠΙΟ 81. Αοεθάαπῖ ἁαλρία εἶτοα νυν. 119 

--- 191. Εϊ γ. 1ο7. ἆποά αῑῑπεί, ααοοµπααθ δεµδι αεοἰρ]επάα 

5ἱἵ παγταΠο, ἀπίδαπα ἀθοςι: ἀἰοθπάιτα επίπι εγαῖ, πάς Ἠϊ 5ε- 

Ῥεμίες γεπετίηῖ. 

γ. 112. Εονί. ἀποπτύουσα γ. 
γ. 1125. µιτρώσατο ταρσῷ θα1Π. 5εᾷ δίο βοαιθπῖῖα πα] 88Π- 

8υπι Ἠαροεμῖ, Τα εκει γοσορι]9 5α6ρθ Ρθβδίπιθ Ρθοέαϊατ. 
γ. 115. ὀφίων µιτρώσατο γ. θ4ἱ, δεµδα υἱκ 4ο ης τσὶκ απί- 

ἀεπι 14οπεο, 

γ. 110. Παάἱοίαπι ἆο Ἠοο οἵ 564. Υ. ροηάαϊ αΏ απιεεράεηίρτς, 

μάθ εἴίαπι ε[Ποϊοπάατα, απ τότε οοιτ]βεπάαπι δε. Ὠἱδίσμον Ῥες 

5ο δρεείαϊιπα, γατίαΙο νυἰάεαϊῖις νειδιδ δο. γε] {οχῖαςθε ἐπίλογος, 

Ῥοςῖ γ. οἡ οοἱοσαπάμ». 
Υ. 132. νόστιμον εκτ. 
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./ { 

Ἡδη δ᾽ ἑπταπόροιο δι ἄστεος ἵπτατο φήμη, 
”/ , 

Όργια κηρυύσσουσα χοροπλεκέος «4ιονύσου" 
ώς / α χι οι ωμΕ ο Ἡ { Ε) , Δ οὐδέ τις ἦν ἀχόρευτος ἀνὰ πτόλιν' ἀγρονόμων δὲ 

3 ” { 3 { 3 , εἰαρινοῖς πετάλοισιν ἐμιτρωθησαν ἅγυιαί" 
’ ω / 

καὺ Φάλαμον Σεμέλης χλοερῷ σκιόωσα κορύμβῳ, 

νυμφιδίου σπινῦΊρος ἔτυ πγείοντα κεραυνοῦ, 
! «’ .. ο αὐτοφυῆς ἐμέθυσσεν ἕλιξ εὐωδεν καρπῷ. 

φρικτὰ δὲ παπταίνων πολυειδέα Θαύματα Ῥάκχου, 

ζῆλον ἔχων ὑπέροπλον ἄναξ κυµαίνετο Πενθεύς" 

καὶ κενεῆς πθοχέων ὑπερήγορα κόμπον ἀπειλῆς, 

τοῖον ἔπος ὃμώεσσιν ἀτάσθαλος ἴαχε Πενθεύς" 
ρω ΄ 

«ΙΠυδὸν ἐμὸν «εράποντα κοµίσσατε, Ὁ Ἴλυν ἄλήτην, 

δαινυµένου Πενθ]ος ὑποδρηστῆρα τραπέξζης, 

οἰγοτόκῳ ποτὸν ἄλλο διαστάζοντα κυπέλλῳ, 
πλ , 3λ 1 ρω 4 4 / 1 γλάγος, ἢ γλυκὺ χεῦμα" Χ κασιγγήτης δὲ τεκούσης 

.) ΄ ή ’ , “4ὐτογύην Χ λύγοισιν ἄμοιβαίοισιν ἵμάασσων. 
, ς, ; κύμβαλα ὃ᾽ ἠχήεντα διαζῥίψαντες ἀήταις, 
Δ ; ῃ Δ ο ’ ς ’ καὺ πάταγον ἈΒερέκυντα, καὺ Εὐϊα τύμπανα Γείης, 

ἕλκετε Ῥασσαρίδας, µανιώδεας ἐνθάδε ἈῬάκχας, 
/ Ψ 3 [ή ἄμφιπόλους Ἡρομίοιο συνήλυδας, ἃς ἐνὶ Θήβῃ 

᾿Ιομηνοῦ διεροῖσιν ἀκοντίζοντες ἐγαύλοις 

γ. 154, ἹΜίταπι αἳ βιθρθοίατη ογα ους {ΠΙΕΙ Ῥασσλί πΟ1Θ 
πο. {αοἳ]θ διρρτϊπιομάιιη εχαί. Ἠλοοπιαμηας ἐμοί. 

γ. 1206. Ἐοτί. οἰνοδόχῳ --- κυπέλλῳ. 
νν. 157. 128. Ειδὶ Εα]κοιῦ. οογγεχἰξ κασιγνήτην --- ἑμάσσω, 

ος ἵπ ο, αἲτ. τεεερίαπα, 1οειιδ ἴαι1θπ οροτίε {πγβαῖας γαιιᾶιιθί. 

Νπίς πια]ία οΠαεπάυαῖ, α πα τῖ Ἠίο αρίο εκροπῖ ροβδίηῖ, ὙἈΙο-- 

Όναπα φαΊναπι οδδεῖ, οἱ Λύγοισιν ἵπ ἄγνοισιν απῖ πληγῆσιν ππῖα- 
τοἰαχ. Φθά Ἠαθο πο δα{Ποίαπε, γίά. Οοιιπιεηί,. «Αἆά γ. 10δ, 

Ἠ]οάοππαμπας αἀποίανίτ: ,,Γοχίθ ἀθεδί Ἠϊο αλα αίά."' 

ν. 14ο. πάταγον --- διαῤῥέιναντες ἀάχι1α θ8ῖ. Ἐοχίᾶδδο κάλαμον. 
ν. τάι. ἐνθάδε, μοί πο ἕλκετε τερεϊεμάα, 
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ληΐδας, “ἄογίαις ποταμηΐσι µίξατε Νύμφαις 

145 ἥλικας"' “4δρυάδας δὲ γέρων δέξαιτο Κιδαιρών, 
/ / [4 

ἄλλαις “4δρυάδεσσιν ὁμόζυγας ἀντὶ «4{υαίου" 

ὶ πλοκάμο {ξ κε ) 4ιονύ μαὺ πλοκάµους τµήξωμεν ἄκερσεκόμου «4ιονύσου. 
3/ ου , 3 ὰ ΄ ο 
ἄξατε πῦρ «εραποντες, ἐπεὺ ποινήτορι Φεσμῷ, 

μ / ῤ ᾽ 

ἓκ πυρὸς εἴ πέλε Ῥάκχος, ἐγὼ πυρὶ Ἠάκχον ὀπάσσω. 
/ ’ / 

15Ο Ζεὺς Σεμέλην ἐδάμασσεν, ἐγὼ «ιόνυσον ὀλέσσω" 
η / αω 

εἶ δέ κα πειρήσαιτο καὶ ἡμετέροιο κεραυνοῦ, 
, - 2) 4 ῃ 3 ’ | γνώσεται, οἷον ἔχω χῶόνιον σέλας' οὐρανίου γὰρ 

ἁερμοτέρους σπινθῆρας ἐμὸν λάχεν ἄντίτυπον πὺρ' 
[, 5 . / νου / , 

σήμερον αἰθαλόεντα μετ ἀμπελόεντα τελέσσω. 
[ή [ 

155 εἰ δὲ µόθον στήσειε, µαχήµονα Φύρσον ἀείρων, 
, 3 .)) ον ’ , 3 / 

γνώσεται, οἷον ἔχω χῷόνιον δόρυ" καί µιν ὀλέσσω, 
3 Γι ] / .) [ή Ε] ’ 

οῦ ποδὺς, οὐ λαγόνων, οὐ στηὔῦεος, οὗ κεγεωνων 

ὠτειλὴν µεθέποντα" καὶ οὗ βουπλῆγι δαΐξω 

κυρτὰ βοοκραίροιο κεράατα δισσὰ μετώπου" 

160 οὐδὲ διατµήξω μέσον αὐχένος' ἀλλά ἓ τύψω 

ἐγχεῦ χαλκείῳ τετορηµένον εἲς πτύχα μηροῦ, 
ς/ Ἶ ῤ λ ε / ω 
Όττι 4ιὸς µεγάλοιο γονην ἔψευσατο μηροῦ, 

Δ ’ ς εἰ εἰ ολ Εν / 3 Δ , 
καὶ πόλον, ὡς ἓὸν οἴκον' ἐγὼ δέ µιν ἄντὶ µελάθρου, 

ἄντὺ «4ιὸς πυλεῶνος, ἐνέρτερον “ἄΐδι πέµπω, 

1606 ἠέ µιν αὐτοκύλιστον ἀλυσκάζοντα καλύψω 
ο 

γ. 144. ἀονίῃς εά11τ. 

ν. 145. δέξοιτο οᾷ1ῖι. οοπίγα Νο τβΙΠ1. 

τ. 147. Ῥαχαπα Ἠΐο «ΟἨΒΘ6ΓΘΗ5 Ὑθιδιδ, 5αρτα ες ἡπίάατα οτα- 

Ὠοπί5 οχδρεοϊαχ{ Ροϊεταί, ταλρί ἆθ 8ετνο {αφϊήνο, γἱ τεάμοεπάο 

οἱ {οτίαδ5ο Παστίς οαεάεμάο, Υ. 128. 8ΕΓΙΠΟ εγαῖ. 

γ. 191. εἰ δέ γε εἀ ιτ. ΟοττοΧί, Πεγπιαππιδ. 

γ. 154. καὶ ἀμπελόεντα θά λε. οοπῖτα 5θµδα1Π. Ἀλποάοιιαμαις 

τὸν ἀμπελόεντα. 

γ. 104, πέµφω εᾱ. αἷι. ο «ομἰεοῖ. Εα]ῑς. 
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κύμασιν ᾿Ισμηνοῖο, Καὶ οὗ χρέος ἐστὺ «Φαλάσσης: 

οὐ δέχοµαυ βροτὸν ἄνδρα φόθον Θεόν" εἶ θέμις εἰπεῖν, 

φεύσομαι, ὡς «ιόνυσος, ἐμὸν γένος" οὐκ ἀπὸ Κάδμου 

αἷμα φέρω χΘονίοιο" πατὴρ δ) ἐμὸς, ὄρχαμος ἄστρων, 

170 ᾿Ἠέλιός µε φύτευσε, καὺ οὖκ ἔσπειρεν ᾿Εχίων" 

τίκτε Σεληναίη µε, καὶ οὖκ ἐλόχευσεν “4γαύη" 

εἰμὲ γένος Ἀρονίδαο, καὶ αἰθέρος εἰμὲ πολίτης" 

οὐρανὸς ἀστερόφοιτος ἐμὴ πόλις" ἴλατε, Θῆβαι" 

ΤΙαλλὰς ἐμῆ παράκοιτις, ἐμῆ δάµαρ ἄμβροτος Ἡρη" 

175 Πενθέν μαξζὸν ὄρεξε μετ Ίρεα δεσπότις Ἡρη, 

καὺ ζαθέη μετὰ Φοῖβον ἐγείνατο Πενθέα «{ητώ" 

4ρτεμιν ἱεμένην νυμφεύσομαι' οὐ δ ἐμὲ φεῦγει, 

ὥς ποτε Φοῖβον ἔφευγεν ἕῆς μνηστῆθα κορείης, 

μῶμον ἄλυσκάζουσα κασιγνήτων ὑμεναίων. 

18Ο εἶ δὲ τεήν Σεμέλην οὐκ ἔφλεγεν οὐρανίη φλόξ, 

παιδὸς ἕλς διὰ μῶμον ἓὸν δόµον ἔφλεγε Κάδμος" 

ἀστεροπὴν δὲ κάλεσσε χαμαιγενὲς ἅπτύμενον πῦρ, 

καὺ δαῖδων ὀνόμηνε σέλας σπινθΊρα κεραυνοῦ. 
αἱ ῃ . οω 3 { Ἆ 
Ἡὸς φαµένου βασιλΠος, ἐπεστρατόωντο μαχηταὺ 

ς , ” 3 , .) 
185 ὁπλοφόροι, κενεοῖσιν ἐριδμαίνοντες ἀήταις. 

καὺ στρατὸς ἄσπετος εν ἔσω πιτυώδεος ὕλης, 

ἴχνια µαστεύοντες ἀθηήτοιο «4{ναίου. 

γ. 106. ὡς καὶ δίον ἐμοὶ γένος οοπἱοῖεμαὶ Θοα]. οοπίγα πλθμία 
Οωπαθο. 

Ψ. 160. ἆρμα φέρων θὰ. Ῥτ. αἷμα φέρων ο, αἲι. ο Γαἱκοι. 

οοπϊθοῖιτα, ποπ τη βιι[ΠΠοΙθΠίθ. 

γ. 172. πτόλις οᾶτττ. 

γ. 177. Αµπ φεύγοιζ 

γ. 1851. ἔφλεγε Βάκχος εἀ1εῖ. επιομᾶ. Φοδ]1ρ. 

γ. 182. ὀγόμηνε θὐἵι. 
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2/ Δ 

Όφρα μὲν ἐγγαέτησιν ἄναξ ἐπετέλλετο Πενθεύς, 
’ δὲ Δ 4 3 / ’ ΄ 

τόφρα δὲ καὶ «4ιώνυσος, ἀφεγγέα νύκτα δοκεύων, 

190 τοῖον ἔπος πρὸς Ὄλυμπον ἄγίαχε κυκλάδι ΠΜήνη: 

ἸΏ τέκος ᾿ΠΗελίοιο, πολύστροφε, πάντροφο ΛΙήνη, 

ἅρματος ἀργυφέοιο κυβερνήτειρα, Σελήνη, 
9 4 ’ ς ΄ ΄ .. 3 , ἁ 

εἶ σὺ πέλεις Εκάτη πολυώνυµος, ἐννυχίη δὲ 
΄ ΄ / , κ. 

πυρσοφόρῳ παλάμη δονέεις Φιασώδεα πεύκην, 

195 ἔρχεο, Φυκτιπόλος, σκυλακοτρόφος» ὅττι σὲ τέρπει ὃν 

«νυζηθμῷ γούωντι κυνοσσύος ἔννυχος ἠχώ" 

᾿Ίρτεμις εἰ σὺ πέλεις ἐλαφηβόλος, ἓν δὲ κολώναις 

νεβροφόνῳ σπεύδουσα συναγρώσσεις «Διονύσῳ, 

ἔσσο κασιγνήτοιο βοηθόος ἀρχεγόνου γὰρ 

200 αἷμα λαχὼν Κάδμοιο, διώκοµαι ἔκτοῦι Θήῤης, 

μητρὸς ἐμῆς Σεμέλης ἀπὸ πατρίδος" ὠκύμορος γὰρ 

θνητὸς ἄνὴρ κλονέει µε «εημάχος" ὡς νυχίη δὲ 

νυκτελίῳ χραίσµησον ἐλαυνομένῳ «4ιονύσῳ: 
3 Δ ΄ [ή ς ’ Δ 

εἰ δὲ σὺ ΤΠερσεφόνεια νεκυσσόος, ὑμέτεραι δὲ 
ἀ ’ ς , [ι 

3056 ψυχαὶ Ταρταρίοισιν υποδρήσσουσι Όοωποις, 

γεκρὸν ἴδω Πενθῖα, καὶ ἄχνυμένου «4ιονύσου 

δάκρυον εὐνήσειε τεὺς ψυχοστόλος Ἑρμῆς: 

σεῖο δὲ Τισιφόνης µανιώδεος Πὲ ΙΤεγαίρης 

Ταρταρίῃ µάστιγυ λαθίφρονα παῦσον ἀπειλὴν 

210 γηγενέος Πενθῆος, ἐπεὶ δυεµήχανος Ἡρη 

ὀψίγονον Τιτῆνα νέῳ Φωρηξε «4ναίῳ. 

ἀλλὰ σὺ φῶτα δάµασσον ἀθέσμιον, ὄφρα γεραίρης 

ν. 108, συναγρώσσειν θὐΠῖ. 

ν. 200, διωκόµενα ἐκτοῦι 6. εᾱ. Ῥτ. 6πιειά. Εα]ς, 

γ. 911. Τιτῆνα ἐμοὶ ὃ. θἀϊτ, οπιειᾶ, Πλούσια, υἷὰ. Ἠειπι. αἆ 
Ουρ]. Ῥ. 760. οἳ αἱ Εωπρ. Βαοομ. 920. 

- 
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ου ο / 

ἀρχεγόνου Ζαγρῇῆος ἐπωνυμίην «4ιονύσου. 

Ζεὺ ἄνα, καὶ σὺ δόκευε µεμηνότος ἀνδρὸς ἀπειλήν: 

κλῦθι, πάτερ καὺ μῆτερ' ἐλεγχομένου δὲ «4υαίΐου 

σὴ στεροπὴ γαμίη Σεμέλης τιμηορὸς ἔστω, 
5 ΄ [ή 

ως φαµένου, ταυρῶπις ἄνίαχεν ὑψόδι Ἰήνη: 
Δ / / 

Νυκτοφαὲς «ιόνυσε, φυτηκόµε;, σύνδρομε ἸΜήνης, 

σῆς σταφυλῆς ἀλέγιζε" µέλει ὃδ᾽ ἐμοὶ ὄργια Ῥακχῶν 

ὑμετέρων, ὅτι γαῖα φυτῶν ὠδῦνα πεπαίνευ 
Λ [ή Ε] [ή ι τ’ λ , 

μαρμαρυγὴν δροσὀεσσαν ἀποιμήτοιο Σελήνης 

δεχνυµένη" σὺ δὲ, Βάκχε χοροιτύπε, ὣύρσα τιταίνων, 
ση οω 4λ ) ζ Ξ ἀὰ ε) / [ ἀνδ ὴν 

νο γενετῆς ἀλέγιζε" καὶ οὐ τροµέεις γένος ἀνδρῶ 
3 ’ “ οω 34 / στ το] ’ ἀδρανέων, οἷς κοῦφος ἀεὶ νόος, ὧν καὶ ἄνάγκη 

Ἐὐμενίδων µάστιγες ἀναστέλλουσιν ἀπειλάς. 
ν) ἀ / / - Δ { 

σὺν σοὺ δυςµενέεσσι κορύσσομαι" ἴσα δὲ Βάκχῳ, 
/ ΄ 5 / ον] Δ ΄ κοιρανέω µανίης ἑτερόφρονος" εἰμὺ δὲ Ἰπήνη 

«/ ρω ο / Ῥακχιὰς, οὐχ ὃτυ μοῦνον ἓν αἲθέρυ μ]νας ἑλίσσω, 

ἀλλ’, ὅτι καὶ µαγίης µεδέω, καὺ λύσσαν ἐγείρω. 
/ ή 

οὗ χΦονίην σέθεν ὕβριν ἐγὼ νήποινον ἐάσω" 
’ 

Ίδη γὰρ «4υκόοργος, ἀπειλήσας «4ιονύσῳ, 
“ο. 

ὃ πρὺν ἑων ταχύγουνος, ὅ Πήαινάδας ὀξὺ διώξας, 
------νὋ 

γ. 310. αλέγιζε, Πππρογαῖ, χθοίθ 5ο Ἰαραί; ποχι8 Ἠίο {εγθ οοῖ: 

ομγα {απέιπη φἰέοπι ἔμαπε, εί φἰάεδίο, Ίμύπαπι Ηδί Γανετε; πο ἴου- 

Ία966 ἴθηίθ8 ἀλεγίζω, ἐμοὶ µέλει ὄργ. Ὦ. 9εὰ Θπο]ῖ. µοέ γίάεογ 

αηϊΩὰ 1πχθ Πιμίαδ86, 

γ. 230. Ἐοχῖ, τροµέοις. Τία οοπὶθοίῖ οἴἶαπι Ἠ]οάοιπαπμ. 

ν. 234. ὢ καὶ ἀνάγκη θὰ, Ργ. επιοπὰ., Τα. 

ν. 3320. Λλύσσαν ἀγείρω θά. ἸΜεοιπαι γερά(αίε Θεμταά, αἁ ἍΠις, 

Ρ. ὁ2. 

γ. 350, ἑάσσω γι]σο. 

Υ. 351. δη γὰρ «ιόνυσος ἀπ. οἱ. ϱν. αρθιτιιι ΘΙΣΟΣΘΙΑ 5αδίι- 

µτ Εα]ῖς, 
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τυφλὸς ἀλητεύευ, καὶ δἐύεται ἡγεμονῇῆος, 

ἤδη ὃ᾽ ἀμφὺ τένοντας ᾿Ερυθραίων δονακήων 

κέκλιται ἔνθα καὶ ἔνθα, τεῆς αὐτάγγελος ἀλκῆς, 
5 ο) ΔΝ ε/ 3 ΄ λ ας... 1ϕ 7ιδῶν νεκρὸς Όμιλος" ἄναιγομένῳ δὲ ῥεέθρῳ 

ω 5 

ἄφρονα «4ηριαδῆα πατὴρ ἔκρυψεν Υδάσπης, 

ἔχει κισσήεντυ τετυμμένον" αὐτὰρ Ὁ φεύγων 
’ ’ 5 » ει ῄᾷ 

πατρῴῳ βαρύῦοντι κατηφεν πῖπτε ῥεέθρῳ. 

Τυρσηνοὺ δεδάασι τεὸν σθένος, ὅππότε νηῶν 
./ ς Δ 1/ τς ΄ ’ ε/! [-- 

ὄρθιος ἵστὸς ἄμειπτο, καὺ ἀμπελύεις πέλεν ὀρπηξ 
3 ιά Δ ἀ -” ε 4 ω ’ 

αὐτοτελής' τὸ δὲ λαῖφος ὑπὸ σκιεροῖσι πετήλοις 
ς 3 -- 3 , , 
ἡμερίδων εὔβοτρυς ἄνηέξητο καλύπτρη" 

καὺ πρότονου σύριζον ἐχιδνήεντι κορύμβῳ, 
; ἔ ᾽ 

ἰοβόλοι: βροτέην δὲ φυὴν καὶ ἐχέφρογα βουλὴν 

δυςµενέες ῥίψαντες, ἀμειβομένοιο προςώπου, 

ἄφραδέες δελφῖνες ἐνιπλώουσι Φαλάσσῃ" 
” . } 9 ς . , 

εἰςέτυ Κωμαζουσι καὶ ἓν θοῦθίοις «4ιονύσῳ, 

οἷα κυβιστητ]ρες, ἐπισκαίρουσι γαλήνη. 

καὶ νέκυρ ὑμετέρῳ βεβολημένος ὀξέί ὃ ύρσῳ 
ά 

χεύμασιν "ἀσσυρίοισι καλύπτεται ᾿Ινδὺς Ὀρόντης, 
3 , ς 1) / εἰςέτο δειµαίνων καὺ ἐν ὕδασιν ούνομα Βάμχου. 

Τοῖον ἔπος ἨῬρομίῳ χρυσήνιος ἴαχε δαίµωφ. 

ὄφρα μὲν εἰκέτι ἨῬάκχος ὀμίλεε κυκλάδι ΠΙήνη, 

τόφρα δὲ καὶ Ζαγρῇϊ χαριζοµένη, «4ιονύσῳ 

ΠΠεροεφόνη Θώρήξεν Ἐριννύας' ἀγχνυμένῳ δὲ 

ὄψιγόνῳ χραίσµησε κασιγνήτῳ «4ιονύσῳ. 

γ. 250. πατρόῳ οἑΗῖ. 

ν. 341. πέσεν ὅρπηξ θὐΙι. οοπῖτα δ6ΗΒΙΠΙΟ 

γ. 242. Λαΐφος σκ. Οηὶ5δ88 Ργβεροδίίοπα, εᾱ, 8ἶί, 
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ἳ δὲ 4ιὸς χῷονίοιο δυςάντεῖ γεύµατυ κόρσης, 
Ἐὐμενίδες, Πενῦ]ος ἐπεστρατόωντο µελάθρῳ, 

360 ὧν Ἡ μὲν ζοφεροῖο διαθρωσκουσα µελάθρου, 

Ταρταρίην ἐλέλιζεν ἐχιδνήεσσαν ἱμάσθλην" 

ζωκυτοῦ δὲ ῥέεθρον ἄρύετο καὶ Στυγὸς ὕδωρ, 

καὺ χθονίη ῥαθάμιγγι δόµους ἐρῥαινεν 4γαύης 

οἷα προθεσπίζουσα γόον καὶ δάκρυα Θήῤης' 

305 ̓ ἁκταίην δὲ µάχαιραν ἄπ᾿ ᾿4τθίδος ἢ Ἴγαγε. δαίµων. 

ἀρχαίην ᾿Ιτύλοιο µιαιφόνον, ᾗ ποτὲ µήτηρ 

Τ]ρόκνη Φυμολέαινα σὺν ἀνδροφόνῳ Φιλομήλη 

τηλυγέτην ὠδίνα διατµήξασα σιδήρῳ, 

παιδοβόρῳ Ἰηρῆν φίλην δαιτρεύσατο φορβήν: 

9370 κείνην χειρὶ φέρουσα, φόνων ὀχετηγὸν, Εριννύς, 

ἀρχεκάκοις ὀνύχεσσι διαγλύψασα κονίην͵ 

᾽4ιτικὺν ἔκρυφεν ἆορ ὀρεσσιφύτῳ παρὰ ῥίζῃ 

μηκεδανῆς ἐλάτης, ᾗ «Ἠαινάδες, ἁππόθι Πενῷεὺς 

γ. 3208. φεύματι Ῥείης εὐ{Π, γεύµατι κραίρηε Ἰθηϊαραί Φεα]11ρ. 
Πα] ! 

γ. 26ο. ὧν }) μὲν. Ἐθοῖο Ίία Ἐαγίατιπι ταπᾶ ἀἰκήπ σα Ῥοΐεγαξ, 

5ἵ ἀεϊπᾶε ἆθ το]Ίφ αἷς ΦΙΗΗΗΠ 1ποᾶο βΙηριι]αἶπαι ἀἰοεραιαν, Φεά πῖ- 

Ἠ1] Ἠϊαδπιοςϊ θεα αἱ ίας, μἱδὶ Ἰασαπαπι θίαϊααδ Ῥορδί γ. 277. Αιιέ 

Ῥ]ατα] ἨΠΙΠ6ΓΟ ΣΥ. 206 --- 4090. Ἐωτίαδ ῬΡοδιᾶ Ἠομ 5θιπεὶ ἀπ 
ππεάίαπι Ῥτοάυακ!τ, 

γ. 3600. ἔρῥαιεν αἁ1τῖ, 

γ. 264, προθεσπίζοντα εᾱ. Ῥτ. ῬτοβαρίΗϊιος οπιεπά, Ἐαῑ, π]σί 
Γοτίε Ἠϊο Ἱικαιίο ϱςἳ, 

ν. 309, ἀπ᾿ ἀτμίδος εᾱ. Ῥτ. οπιθιᾷ. Ἐα]ῑς. 

γ. 3206. ἦν ποτε µ. εὐλι. 5εά ἀαάγιπι Ῥοδιυ]αῖ δεμίθιίία, 

γ. 270. ὀχετηγὸς 64111. πιίπιιΦ αρίθ. 

γ. 275. ἡμαινάδες θὰ. Ῥχ. οπιειά. ΕαΙῑς. Ἰαιάανς ΧΤΙΥ. 19. εἳ, 
5υρτα γι 87. 

7ο]. , Έ Ε 
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ΝΟΝΝΟΥ 

µέλλε Θανεῖν ἀκάρηχος' ἐπαμήσασα δὲ κόχλῳ 

Γοργόνος ἄρτιφόνοιο γεὀῤῥυτον αἷμα ΙΜεδούσης, 

πορφυθρέαις ἔχρισε «4ιῤυστίσι δένδρον ἐέρσαις. 
Δ Πῃ ’ ΄ 

καὶ τὰ μὲν ἐν σκοπέλοις τεχνήσατο Παινὰς Ἔριννυς. 

Ὀρφναίοις δὲ πόδεσσι δόµων ἐπεβήσατο Κάδμου 
|) [ή 

γυκτιφαὴς «Διόνυσος, ἔχων ταυρώπιδα µορφή», 

3δΟ αἰθύσσων Ἀρογίην µανιώδεα Πανὸς ἱμάσθλην: 
, ο τ ΣΑ ῃ Ξ βακχεύσας ὃ᾽ ἄἀχάλινον “ρισταίοιο γυναῖκα, 

ὐτογόην ἐκάλεσσε, καὶ ἴαχε δυιάδι φωνῇ" 

Ὀλβίη, «4ὐτογόη, Σεμέλης πλέον: ἀἄρτιγάμου γὰρ 
ε, 3 ς ’ 3 ο 9 [ά 

νἱέος εἲς ὐμέναιον ἐριδμαίνεις καὶ ΌὈλυμπῳ" 
τν , ς/ ιο .- Ἶ , τ Π 3 - 

385 αἰθέρος ἤρπασας εὖχος, ἐπεὶ λάχεν ἀβρὸν ἀκοίτην 
’ 

᾿ἄρτεμις κταίωνα, καὶ Εγδυµίωτα Σελήνη. 
”.. λ 

οὐ Φάνεν Ακταίων, οὐκ ἔλλαχ Φηρὸς ὀπωπήν, 
ω ’ ’ ’ 

οὗ στικτῆς ἐλάφοιο τανυγλὠχυνα κεραίην, 
κ) / εν 3η Δ η 3 ’ , 

ου γόθον εἶδος ἔδεκτο, καὶ οὐκ ἐψεύσατο µορφή», 

ν. 274. 'θαλιεῖν ο. Ῥχ. επιοπᾷ. 1άεπα Τα]κ., 

Υ. 375. 1, αὐτοφόνοιο θ411. 5ἶπο 86ΗδΙ. 

γ. 376. ἔχρισε λυβιστίσι ὃ. εᾱ. Ῥτ. ἔχρισσε -4ιβυστίσι ὃ. εὰ. αἲι. 

ο Εα]κειβ. ειιομάαίίοιθ, ΟΙΠΙ πΠΟΥΟ 6ΓΤΟΥΘ οοµ]ιοῖα. 

Υ. 377. σκοπέλοισι τεχνήσατο μαινὰς ᾽4γαύη οὐδι. Ῥτίας «οχ- 

τεχ1ίϊ Ηετμιαμ. αἲ Ότρὴ. Ρ. 702. Ῥορίθ:τας ἀἰδείρα]ο ειπεπάαιάαπα 

τε]αιΐ. Ἠαϊο οδὶῖ αρετία, 5ἳ Ὑείεις Ἠωο Ῥοεγίπμεί, εἴ. Υ. 3270, 

γ. 32709. γυκτιφανὴς οοπμϊοϊεμαι Εα]ῑς, 

. 281. ᾿4ρισταῖδαο νο]εβαῖ Ξοα]. 864 χθοῖε Όαπ. γι]ξαίαπι ἆθ- 
Γειά(τ, 

γ. 286. λάχες οὐ. ἼΠδοιπα επιεπᾶ. Ὑ. Ὦ. αρ. Ὑ]]οίς. Ερί6:, 
Ὑίπατ. Ῥ. 41. 

ν. 380. οὐκ (οὐ εᾱ. αἷι.) ἐψείσατο νύμφη, εἰ. καθώς ἐ, 
φήμη ιθμίαρας Όμυ, Ύ. Ὦ. αρ. ΥΠ]οίφ. Ῥαϊαβαξ, φθ1ἱ5 6956 δἳ 

γεις. 289. Ῥο5ί γ. 2090. οο]]οσατείατ. ᾖήα]αῖ πιθαπι τα ἱοπθίη θε. 
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990 οὗ κύνας ἄγρευτῆρας ἑοὺς ἐνόησε φον]ὰρ" 

205 

ὅοο 

ὀοο 

210 

ἀλλὰ κακογλώσσῶν στοµάτων κενεόφρονν μύθῳ 

υἷέος ὑμετέροιο µόρον ψεύσωντο βοτ]ρες, 

νυμφίον ἐχθαίροντες ἄνυμφεύτοιο «Θεαίνης. 

οἶδα, πόθεν δύλος οὗτος" ἐπ᾽ ἀλλοτρίοις ὑμεναίοις, 

ες γάµον, εἰς Παφίην ζηλήμονές εἶσι γυναῖκες. 

ἀλλὰ Φυελλήεντι διαθρωώσκουσα πεδίλῳ, 

σπεῦδε, μολεῖν ἄκίχητος ἐς οὔρεα" κεῖθι μολοῦσα, 

ὄψεαι “ἀκταίωνα, συναγρὠσσοντα «4υαίῳ, 

ἄρτεμιν ἐγγὺς ἔχοντα, καὶ αἰόλα δίκτυα «Φήρης, 

ἐνδρομίδας φορέοντα, καὶ ἀμφαφόωντα φαρέτρην. 

ὀλβίη, «4ὐτονόη, Σεμέλης πλέον, ὅττι «Θεαίνης 

εἷς γάμον ἐρχομένης ἑκυρὴ πέλες ᾿Γοχεαίρης" 

᾿Ινοῦς καλλιτύκοιο µακαρτέρη, ὅττι Θεαίνης 

σὺς πάϊς ἔλλαχε λέκτρα, τὰ μὴ λάχεν Ίδτος ἀγήνωρ 

οὐ Φρασὺς ωδρίων πέλε νυμφίος ᾽Γοχεαίρης. 

χάρµατι ὃ᾽ ἠβήσας, σέθεν υἱέος εἵνεκα νύμφης, 

πωμάζει σέο Κάδμος ὀρεσσαύλῳ παρὰ παστῷ, 

σείων Περίοις ἀνέμοις χιονώδεα χαίτην. 

ἔγρεο, καὶ σὺ γένοιο γαµοστόλος, εὔλοχε μῆτερ' 

ἅρμενος οὗτος Ἔφως, ὅττι νυμφίον ἄρτεμις ἁγνήν 

υἷα κασιγνήτοιο», καὶ οὐ ξένον εἶχεν ἀκοίτην. 

ἀλλὰ Θδεὰ φυγόδεµνος ἐπήν ποτε παῖδα λοχεύση, 

υέα κουφίζουσα σαόφρογος ᾿}οχεαίρης 

γ. 204. οὗτος ἔπ᾽ 8ἱ16 ἀδιμοίίομο οζ11ε. 

γ. 502, κ{ρυξ πέλες εἁ1ῖ. ἑκυρὰ Ρτοροδαϊῖ Εα]ῑς, 

γ. 50ῦ. µακαρτάτη θά11. εὐΙ οοπιρᾶΤαῖ, πεοθβδαγίτιδ θ89εῖ, 

γ. 513. ἑήν ποτε εαῑιῖ. πιει. Ἠθτια. αἆ ΟχρΗ., Ρ. 700. 

Υ. 515. κουφίζουσα ἑὰς φρέναξ ἰοχεαίρηο ο. Ῥτ. ἑὰς φρένας 

ἰοχεαίρη ϱᾱ, αἲτ. εκ. ἱπ{ε]ίοί οοπἱεοῖ, Εαἰκεπραχρίί, Ὑεταιη 1εοιίο- 

τα ἃ 
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πἠχεϊ παιδοκόµῳ, ζηλήμονι δεῖξον "4γαύῃ. 

516 τίς νέμεσίς ποτε τοῦτο, κυνοσσόος εἴ παρὰ παστῷ 

ἤθελε ηρητῆρα λαγωβόλον υἴα Λλοχεῦσαι, 

εἴκελον "ἄκταίωνι φιλοσκοπέλῳ τε Κυρήνη, 

µητρῴων ἐλάφων ἐποχημένον ὠκέν δίφρῳ ; 

πθπι γἱάϊς ᾠοα]σει; ἀπτίοτο οοπφϊγαςϊίοηθ Ἠθεπι, Ἱ. Ο, ΟΟΣΥΥ6ΧΕ- 

ταῖ: υἰέα, κουφἰζουσα τεης φρένας Ἰοχεαίρης, --- δεῖξον 4. Ἠλο- 

ἀοππανπά οοπἰθογα εδί τεῆς. 

ν. 219. πυνοσσόξ εἰπ. θάτ. οπιεηά. Ἠ]λοάοπα, ἰεδῖο Ἠθιπι, 1Ρίά. 

ν, 517. ἴπελον οτττ. 

. 518. μητρώων εάΙί, πιοα δίφρω εἆ, Ῥτ. 



ΝΟΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΠΟΛΙΤΟΎΤΥ 

τον πηνα κο. Ν 

ΜΕ, 



͵ . , 
Πέμπτον τεσσαρακοστὸν ἴδε πλέον, ᾖχι νοήσειθ, 

Μενθέος ἄκρα κάρηνα καὶ ὠλεσίτεκνον ᾽4γαύην. 



19ο 

ΝΟΝΝΟΧ | 

α ο ΕΣ μα ο ο Ιυ 

2347, 

ο, φαµένου Ἱρομίοιο, δόµων ἐξέδραμε νύμφη, 

χάρµατι Λυσσήεντι Κατάσχεχος, ὄφρα φοήσῃ 

φυμφίον ᾿Ακταίωνα, παρήαενον ᾿Γοχεαίρη. 

καΐ οἳ ἐπειγομένη σφαλερῷ ποδὲ σύγδροµος αὔραις 

εἰς ὄρος ἀκρήδεμνος ὁμάρτεε Γαινὰς 4γαύη᾽ 

καὶ Κρονίης µάστιγος ἱμασσομένη φρένα κέντρῳ, 

ἄσκοπον ἐῤῥοίβδησε µεμηνότι χείλεί φωνήν: 

Οὐτιδαιῷ Πενθἢν κορύσσομαι, ὄφρα δαείη, 

κ)αρσαλέην ὅτι Κάδμος "4μαζόνα τίκτεν "4γαύην. 

ἔμπλεος ἠνορέης καὶ ἐγὼ πέλον. ἣν ἐθελήσω, 

καὶ γυμναῖς παλάμησιν ὅλον Πεγθῆα δαµάσσω, 

παὺ στρατιὴν εὔοπλον ἄτευχέν χειρὶ δαΐζω 

«)ύρσον ἔχω᾽ µελίης δ᾽ οὗ δεύομαι, οὗ δόρυ πάλλω" 

γ. 5. νυµφίος εα 1, Ἐπιεπάαγεταϊ ἴαπι Ἡλοάοπιαππας, 

γ. 6. καὶ χρονίης εᾱ. Ῥν. κρονίης θὰ. 8Ίῖ, ο οοπάθεῖ. Εα]ῑκ. οἳ, 

ΧΙΤΥ. 28ο, 

γ. 7. µεμηλότε γα]σο. Ἐπιοπάανοταϊ ἵαπι Ἠ]οάοπιαμμθ, 

γ. 8, ὄφρα δαµείη οί, οοπῖτα 86ΗΦΗΠΙ. 
γ. 1Ο, καὶ ἐγὼ πλέον ο[τ. ααοᾷ Ίοο πθχα που {εγοπάσΠι. 

Ἰῆοκ Ῥετίπάε θβῖ, βίνο Ρραχίϊο, δέ 1πβεταίις, 8ΐΥθ οπή ἰαίαγ. 

ντ. 11. 192. Οοποἰππίτα Ροβίμ]αῖ: δαμάζω -- δαῖζω, 8μῖ ὅα-- 
µάσσω --- δαΐξω. 
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ὦ5 

ΝΟΝΝΟΥ 

[ή φ , 

ἐγχεν δ᾽ ἄμπελόεντι δορυσσόον ἄνέρα βάλλω" 
3 / 4 1 3 , , 

οὗ φορέω Φώρηκα, καὺ εὐθωώρηκα δαµάσσω. 
; 3 [ή Ε) ”ω 

κύμµβαλα ὃ᾽ αἲδύσσουσα καὶ ἀμφιπλῆγα βοείην, 

κυδαίνω 4ιὸς υ-α, καὶ οὗ Πενῦῆα γεραίρω. 
, ΄ ς / , τ΄ «4ὐδιά µοι δύτε ῥόπτρα" τί µέλλετε Φυιάδες ὡραι ; 

3 , ! / Ὡἱ ω 

ἵξομαι εἰς σκοπέλους, ὃδι ἸΜαινάδες, ἥχυ γυναῖκες 
. [ή / ἥλικες ἀγρώσσοντι συναγρώσσουσι «4υαίῳ. 
σν ”’ ά / ’ 

ζῆλον ἔχω, «4ιῶνυσε, λεονγτοφόχοιο Κυρήνης. 
/ φ / ’ φείδεό µοι Ἠφομίοιο, Θεημάχε, φείδεο, Πενθεὺ " 

’ ’ Ε) ’ }/ 
εἰς σκοπέλους ἀκίχητος ἐλεύσομαι, ὄφρα καὶ αὐτή, 

Ζυΐον ἀείδουσα, χοροίτυπον ἴχνος ἑλίξω" 
ε. ΄ 3 ’ χ/ ΄ 

ουὐκέτι ῥοτρυὀεντος ἀναίνομαι ὄργια Βάπχου, 
9»... ; / ΄ 3 Δ Δ 3 4 οὐκέτι Ἠασσαρίδων στυγέω χορόν: ἀλλὰ καὶ αὐτὴ 

δ ’ 4 ρέ εν 1’ 1/ 9 4 ειµαίνω «4ιόχυσον, ὃν τΠροσεν ἄφθιτος εὔνη, 
εἰ 4 ς ’ 9 [ή ’ 

ον 4ιὸς υψιμέδοντος ἔχυτλωσαντο περαυνοί" 

ἔσσομαι ὠκυπέδιλος, ὁμήλυδος ᾿Τοχεαίρης 
, ’ .) ο ιά δίκτυα κουφίζουσα, καὶ οὗ κλωστῆρας 49θήνης. 

/ / / / « Ὄως φαµένήη πεπύτητο γέη σκαίρουσα ΠΜιμαλλών, 

ληναίης µεθέπουσα φιλεύῶν ἄλμα χορείης, 

Ράγχον ἀπευάζουσα, καὶ ἀείδουσα Θυώνην' 
”. ς Δ Π -” καὶ Σεμέλην ὑπάτοιο 4ιὸς κίκλησκε γυναῖκα, 

’ ” -καὶ σέλας εὐφαέων γαµίων ἐλίγαινε κεραυνῶγ. 
ον] λ 3 , ” ΄ 3 Λ 3 4 

λα) χορὸς ἐν σκοπέλοισιν ἔην πολύς" ἄμφὺ δὲ πηγαὶ 

γ. 14. δορυσσόον αὐχένα οὐ. αΏφατᾶς. 
γ. 10. καὶ εὐπήληκα βοείην εἀῑ. ααοᾶ Ὑεταπι 6958 ΠΟΧ Ροῖροῖ; 

564 [ογίαςδθ νθτα Ἰσοιῖο αἆμιο Ἰαΐοι. Ἰηϊθοεία ο{, ν. 44. 

γ. 20. οἱ αιίά τπἱραθμάαπα ος5ςοῖ ἀῑδηποιονα, 1π Ώπθ γθτδΙΒ 

Ροΐ:-ς, Ἰεβδοπάαμα Γοτεῖ ὁμόύδρομος Τοχεαίρηε, Ἰπαίοτθ οταομί8 

οοποἑμητιαίθ. Π]λοσπιαµπαςδ ὁὀμχλυτος, 

ΥΥ. δι. ὄ2. πεπὀτητον ἐσκαίρουσα µ. ᾿ληγαίης εᾱ. Ῥτ. θιιθιά. 
ας, 

γ. 26, Θαδρεοίυπι πηγα, 8 πηγαῖς 2 πέτραι2 οἵ, Υ. 41. 
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κ.α, 

ἴαχον' ἑπταπύλου δὲ πέδον περιδέδροµε Θήβης 

ἠχὴ ποικιλόμορφος ὁμογλώσσῳ ὃ᾽ ἀλαλητῷ 

µελπομένων βαρύδουπος ἐπεσμαράγησε Κιθαιρών' 

4ο καὶ δροσόεις κελάδησεν ἁλὸς κτύπος: ἦν δὲ νοῇσαν 
, / ἃ ες 4 5 δένδρεα κωμµάζοντα, καὶ αὐδήεσσαν ἐρίπνην. 

΄ ες ων 4 / 31ἡ ά 
καὶ τις ἑοῦ «Δαλάμοιο χοροίτυπος ἔκθορε κούρη 

αὐλὸς ὅτε τρητοῖσυ πόροις ἰάχησε κεραστής" 

καὶ κτύπος ἄμφιβόητος ἀδεψήτοιο βοείης 

45 παρθενικᾶς βάκχευσεν' ἀπ᾿ εὐτύκτων δὲ µελάθρων 

εἲς ὄρος ὑψικάρηνον ἐρημάδας ἤλασε ἨῬάμχας. 

καΐ τις ἀνοιστρηθεῖσα Φυελλήεντι πεδίλῳ 

κούρη Λυσιέθειρα διέσσυτο παρῦενεῶνος, 

κερκίδα καλλείψασα καὶ ἱστοτέλειαν 4θήνην: 

6Ο καὶ παλαμῶν ἀκόμιστον ἀποῤῥίψασα χιτῶνα, 

µίσγετο 'Ῥασσαρίδεσσι, καὺ “4ονὶς ἔπλετο Βάκχη. 

Τειρεσίας ὃ᾽ ἱέρευσεν ἄἀλεξικάκῳ «4ιονύσῳ, 

βωμὸν ἀναστήσας, ἵνα Πενθέος ὕβριν ἐρύξῃ 
ἀ ’ 3 Μπ 9 [ή η καὺ χόλον ἀπρήῦντον ἀποσκεδάσειε «4ναίου" 

55 ἀλλὰ µάτην ἱκέτευσεν, ἐπεὺ λίνον ἤλυθε Ἰοίρης. 
πο /] / 3 λέ ιά 3 καὺ «Σεμέλης γεγέτην ἐκαλέσσατο µάντις ἐχέφρων, 

ὄφρα µεταστήσωσι χοροστασίην «άιονύσου. 

........ος 

τ. Ό0. µελπομένῳ ο, ! 

Υ. 4ο, ἁλὸς κτύπος Ἱπ ου Ίοοο Πιίχα 68: ἀπ καὶ δρυόεις κε- 
Λλάδησε Λάλος τύπος 2 

ν. 45. πύρου ἰὰχ. θὰ. Ῥτ. θιηθιᾶ. Ἐα]ις. 

Υ. ὅο. καὶ πλοκάµων ἀκόμ. οἁλῖ. 5εὰ θἱο χιτώνα 1π καλύπτρην 

πημίαμάστα, Τηϊε]Ηδο γοδίεια, «παπι ἵοκεραί, οἳ πο ϱ ππαμήρας 
ἀἰπιιταε, ος, ν. απἲθοςά. 

γ. ὃ4. χορὸν θἀ{ῖ, 

γ. ὅ7. µεταστήσωσι Ῥ]αχίρι8 πποᾶίφ ο εμά]{. Όπαο δο(αΗίαἨ, 

ΥΥ. δὲ --- 65, πποηδίταπῖ, Ἠοἳ αἲ τθπηογθπόαπα, δοᾷ δἶπιυα] πδιῖ- 

ιαθμάἁπα Ῥαοςμὶ εἸλογμίη Ἱπγ]ϊανί ροϊιπίδδο Οαὕπιαμπι ᾱ- Τϊτοδία, 

Ἐωίιο µετανστήσωσε, γαι ροᾶμθ μετανσοτήσειεζ 
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Δ { 

βριθοµένοις δὲ πὀδεσσι γέρων ὠρχήσατο Κάδμος, 

στέψας ᾿Αονίῷῳ χιονώδέα βόστρυχα κισσῷ " 
/ ς ή . 

Τειρεσίας ὃ᾽ ὀμόφοιτος, ἑὺν πόδα νωθρὺν ἑλίσσων, 
, ’ ρω 

2Ζυγδονίῳ Φρύγα κῶμον ἀνακρούων «ιονύσῳ, 
5 μ 3ο 1ο [ή 

εἲς χορὺν ἄἴσσοντι συνέµπορος Τϊε Κάδμωῳ, 

γηραλέον νάρθηκι Θεουδέα πῆχυν ἐρείσας. 

ἄθρήσας δὲ γέροντας ὀμήλυδας ὄμματι λοξῷ, 

Τειρεσίαν καὶ Ἰάδμον, ἀτάσθαλος ἴαχε Τενθεύς" 

Ἰάδμε, τί µαργαίνεις; τίνι δαίµονι κῶμον ἐγείρεις ; 

Ικάδμε, μιαιγοµένης ἄποκάτθέο κισσὸν ἐθείρης, 

κάτῶεο καὶ νάρθηκα γοοπλανέος «4ιογύσου " 

Ὀγκαίης ὃ᾽ ἄνάειρε σαόφρονα Ἰαλκὸν ᾿4θήνης. 
ὁ ιά 

γήπιε Τειρεσία στεφανηφόρε, ῥῖψον ἀήταις 
ρω . ιά 

σῶν πλοκάµων τάδε φύλλα, νόθον στέφος" ἀντὶ δὲ Ὁύρσου 

Φοίβου μᾶλλον ἄειρε τεὴν ᾿Ισμητίδα δάφτην. 

αἰδέομαι σέο γρας" ἀμετροβίων δὲ καὶ αὐτῶν 

µάρτυρα σῶν ἐτέων , πολιὴν πλοκαμῖδα γεραίρω" 
3 ο Ν. ᾽ [ιά οω 3 Γ Ὑ / , εἶ µη γὰρ τόδε γῆρας ἐρήτυε καὶ σέο χαίτη, 

/ 3 / ο. ’ ,ω ςη/ 
καΐ κεν ἀλυκτοπέδησιν ἐγὼ σέο χεῖρας ἑλίξας, 

δέσµιον ἀχλυόεντι κατεσφρήγισσα µελάθρῳ. 

σὺς φόος οὔ µε Λλέληθε' σὺ γὰρ Πενθῇῦ µεγαίρω», 
[ή , [4 Δ 3 ’ ΄ μαντοσύναις δολίῃσι νόθον Θεὸν ἀνέρα τεύχεις, 

δῶρα λαβὼν «4υδοῖο παρ ἀνέρος ἠπεροπῇος, 

δῶρα πολυχρύσοιο φατιζοµένου ποταμοῖο. 
Φα α ὸ 3 ’ ε/ [ή 5 , κά 3 ιά ἆλλ ἐρέεις, Ότι Βάκχος ἐποίγιον εὗρεν ὀπωρην' 

οἴνος ἀεὶ µεθύοντας ἐφέλκεται εἲς “4φροδίτην, 
3 Γ 3 / ’ 9 π 3 / 

εις ΦΟΥΟΥ ασταῦέος Ύοον αγερος οἵιγος ἐγέίρεί. 

γ. ὅδ. βριθομένου εᾱ. Ῥτ. οιπομᾷ. Ἐα]ῖς. 

γ. 6ο. Τειρεσίας ὃ᾽ ὁμ. εᾱ. Ῥτ. διπεμζαίαπι ἵα αἷς, 
τ. 65. Κάδμον ἀτάσθαλον οὐ[τε, ππα]ς, 

ν. δά, οἶνος ἐγείρει, οἳ. Χ],Π. 5ο. 
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86 ἀλλὰ «4ιὸς γενετῆρος ἔχει δέµας ἠδὲ χιτῶνας" 

χρύσεα πέπλα φέρων, οὗ νεβρίδας, ὑψιμέδων Ζεὺς 

ἄστράπτευ µακάρεσσι" παὺ ἀνδράσυ µάρναται ἄρης, 

χάλκεον ἔγχος ἔχων, οὔκ οἴνοπα Φύρσον ἄείρων" 

οὔ βοέοις κεράεσσι κεραεφόρος ἐστὶν '4πόλλων. 

9ο μὴ ποταμὸς Σεμέλην νυμφεύσατο, κπαὺ τέκε νύμφη 

υἷα φόθον κερόεντα βοοκραίρῳ παρακούτῃη; 

ἀλλ” ἐρέεις" Γλαυκῶπις ἐς ἄρσενα δῆριν ἵπάνει, 

σύγγονον ἔγχος ἔχουσα κπαὺ ἀσπίδα, Παλλὰς ᾽4θήνη, 

Ἆς ὰς ἃε κ ἃκ ἂε κε 

αἰγίδα καὺ σὺ τίταινε τεοὺ Ἀρονίδαο τοκῇος. --- 

0ὅ ώς φαµένου Πενδτος, ἄμείβετο µάντις ἐχέφρων' 

Τί κλονέεις 4ιόνυσον, ὃν ἤροσεν ὑψιμέδων Ζεύς, 

ὃν Κρονίδης ὥδινε πατὴρ ἐγκύμονυ μηρῷ, 

παιδοκόµῳ δὲ γάλαπτι Θεητόκος ἔτρεφε 'Ῥείη, 

ὃν πάρος ἡμιτέλεστον, ἔτι πνείοντα τεκούσης, 

100 ἄφλεγέες σπινΘΊἾρες ἐχγυτλώσαντο κεραυνοῦ; 

οὗτος ἀμαλλοτόμῳ «4{ημήτερι μοῦνος ἐρίζει, 

ἄντίτυπον σταχύεσσιν ἔχων εὔβοτρυν ὀπωώρην. 

ἀλλὰ Ἰόλον Βρομίοιο φυλάσσεο" δυσσεβίης δὲ 

σοὺ, τέκος, ἣν ἐθέλῃς, ἴκελόν τινα μῦθον ἐνίψω" 
ρω - ’ 105 Τυρσηνῶν ποτὲ παῖδες ἐναυτίλλοντο Δαλάσσῃ, 

ν. 90. γὲ χιτώνας οἁ{ιτ. 

Υ. 02. γλαυκώπις ὡς ἄρσ. εᾱ. Ῥγ. ὅτ᾽ ἄρσ. ο. αἷι. οκ ἱμ[ε]ἱοῖ 
οοπᾷροῖ, Εαῑῑ, Ἔς θἰίαπι ΒΠοάοιπαπΒ. 

γ. 04, Ῥαΐαπι 68, Ἠππο ὙθιδαΙι ῬαοσἩο, Πο Οαάπιο αῑοί 

Ροϊιῖσσε, ο{. ΧΙΙ. 1Ο. 544. ἍὈῬταείετθα οταίο ἵπ αμῖοοεάά. 

ἀροτίθ ἱπιρεγ[οοῖα ϱ5ὲ, Ἱίῖ Ἰαειιπᾶ πθοθβδασίο δίαιιεπάα δι, ἸΤαια 

Όωπαεις Ῥοδιας γἱΠο νοχύῖ, ααοά Ηβρταχς τπραεπάαπα. Ὑἱά, 
Οοιηιηθηῖ, 

γ. 06. Φιόνυσος θἁϊε, νεὶ ΤπΏίαο νογάϊα γἱάρηῖο. 

γ. 1οᾷ, «Σικελόν τινα µ. οομἰοϊθραί Ἐαὶκ, 
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[ή ρω 3 [ή «/ σ/ 

Ἑεινοφόνοι, πλωτῆρες ἀλήμονες, ἅρπάγες ὄλβου, 
, 5 ΄ 3 { { Γ 

πάντοθεν ἁρπάζοντες ἐπάκτια πῶώεα μήλων" 

μαὺ πολὺς ἔνθα καὶ ἔνθα δορικτήτων ἀπὸ νηῶν, 
3 , ς , / 3 , ’ 

εἰς µόρον ὑδατόεντα γέρων ἐκυλίνδετο ναύτης 
ς ιά 5 ἀ . / 3/ / [ ἡμιθανής ἕτερος δὲ, προασπίζων ἔτι ποίµνης 

ἀμφιλαφὴς πολιῇσι φόνῳ φοιχίσσετο ποιµήν. 
3/ 5 / / 3 / / / ἔμπορος εἶ τότδ πόντον ἐπέπλεεν, εἴ ποτε Φοίνιξ 

ὤνια Σιδονίης ἁλιπόρφυρα πέπλα «ΦΔαλάσσης 

εἶχεν, ὑπὲρ πόντοιο λαβων Τυρσηνὸς ἄλήτης, 

ἄπροϊδὴς πεφόρητο ῥυηφειέων ἐπὶ νηῶν" 

καί τις ἄνιρ νήποινον ἀπείρογα φόρτον ὀλέσσας, 

εἰς Σικελὴν “4ρέθουσαν ἄνὴρ πορθμεύετο Φοήνξ, 

δέσµιος, ἁρπαμένουο Λιπόπτολις ἄμμορος ὄλβου. 

᾿4λλὰ δύω «ιόνυσος, ἐπίκλοπον εἶδος ἀμείψας, 
πι 1 3 ’ Ἅ 19 δ᾽ ς δύ ν υρσηνοὺς ἄπαφησε᾽ νόθην ὃδ ὑπεδύσατο µορφη», 

ἵμερόεις ἅτε κοῦρος, ἔχων ἄχάρακτον ὑπήνην, 

αὐχένι κόσμον ἔχων χρυσήλατον" ἀμφὶ δὲ κόρσην 

στέμματος ἄστράπτοντος ἔην αὐτόσσυτος αἴγλη 

λυχνίδος ἀσβέστοιο, καὶ ἔγχλοα νῶτα µαράγδου, 

καὶ λίθος Ἰνδφη, χαροπῆς ἀμάρυγμα Φαλάσσης 

καὶ χροὺ δύσατο πέπλα, φαάντερα κυκλάδος ᾿Ηοῦς, 

ἄρτι χαρασσοµένης, Τυρίη πεπαλαγμένα κόχλῳ. 
ϱ 3 3 ω ο) α { - Δ ο τω 
ἵστατο ὃ᾽ αἰγιαλοῖο παρ ὀφρύσιν, οἷα καὶ αὐτὸς 

χΥ. 108. εἵ 1090. ααῖ οογγαρᾶ, ααῖ αἩθμο Ίοου Πῑταδί, Όο- 

Ἠαθγοχεπῖ, δἱ Ἰθρειοίατ: ἀπὸ ποιμνῶν (ταύρων) -- γέρων ἐπυλίν-- 

δετο βούτης. 
σ. 116. Θαδρεοίαπι καέ τις ἀνήρι, οι ἀνὴρ -- Φοίνιξ 8εᾳια- 

ἴασς {οσῖ, καέ τις ἄφαρ νήποινος οἵς. 
ψ. 110. ἐπίκλοπος εα1. 

γ. 120. ὑπεδύσσατο νυ]ρο, 
ψ. 124, σµαράγδου οᾱ. αἷτ,. ααἱα 1 πεοθβδαγίµα Ῥιαίαραι Εαῑς, 

ν. 125. Γνδώης χ. οὐ. 
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Ψ . 

ὀλκάδος ἑμείρων ἐπιβήμεναι: οἳ δὲ ὁΦορόντες, 

φαιδρὸν. ἐληΐσσαντο δολοπλόκον υἷα Θυώνης, 
σ ΄ 

καὺ κτεάνων γύμνωσαν᾽ υὑποτροχόωσα δὲ σειρὴ 

χερσὺν ὐπισῷοτόνοισιν ἐμιτρωθη «4ιονύσου. 

καὶ νέος ἐξαπίνης µέγας ἔπλετο Θέρεπιδι μορφῇ, 
9 Ν) ιά ς ’ 1) 3 , 

ἀνδροφυὴς, κερὀεις, ὑψούμενος ἄχρις Ὀλύμπου, 

φύσσων Περίων γεφέων σκέπας' εὐκελάδῳ δὲ 
τω ’ ο 

ὡς στρατὸς ἐννεάχιλος ἕῷ µυκήσατο λαιμῷ. 

μηκεδανοὺ δὲ κάλωες ἐχιδναῖοι πέλον ὀλκού, 
3/ / 3 Ε ηλ οο ΄ 

ἔμπνοα µορφωθέντες ἓς ἄγκύλα νῶτα δρακόντων" 

καὺ πρότονοι σύριζον' ὑπηνέμιος δὲ κεραστὴς 
4 , «λ/ ιβ 3 / .. ζω 
ὁλκαίαις ἑλίκεσσιν ἄνέδραμεν εἰς κέρας ἱστοῦ » 

ω / ; , 
καὺ χλοεροῖς πετάλοισι πατάσκιος, Πέρυ γείτων, 
« Δ μ.) 5 , 3 Δ ’ 
ἱστὸς ἔην κυπάρισσος ὑπέρτατος" ἓν δὲ μεσόδμῃή 

{ .. , κισσὸς ἀερσιπότητος ἀνήϊεν , αἰθέρι γείτων, 

σειρὴν αὐτοέλικτον ἐπιπλέξας κυπαρίσσῳ" 

ἄμφὺ δὲ πηδαλίοισιν, ὑπερκύψασα Δαλάσσης, 

Ῥακχιὰς ἀμπελόεντι κάμαξ ἐβαρύ ρα. χιας αμ τυ πάμαξ ἐβαρυνετο παρπῷ 
, ας / [ , 

πρυµνη ὃδ᾽ ἠδυπότοιο βαρυνομένη «{ιονύσου, 

οἴνον ἄναβλύζουσα, µέθης βακχεύετο πηγή: 
Ε] Δ ] / ΄ ΄ 3 / 
ἀμφὺ δὲ σέλµατα πάντα διὰ πρωώρής ἄνιόντες 

ὤδρες ἄεξήθησαν' ἐμυκήσαντο δὲ ταῦροι, 

καὺ βλοσυρὸν κελάδηµα λέων βρυχήσατο λαιμῷ. 
ὰ ον, 9) Γ 3 , Δ / Τυρσηνοὺ ὃ᾽ ἰάχησαν' ἐβακχεύοντο δὲ λύσσῃ, 

εἷς φόβον οἴστρηθέντες' ἀεξιφύτοιο δὲ πόντου, 
.5/ / 3 / ε/ ς / 

ἄνθεα πυµατόεντες ἀπέπτυον ὕδατος ὀλκου 

καὺ ῥόδον ἐβλάστησε, καὶ ὑψόθεν, ὥς ἐνὶ κήπω, 
Ε] / τω 9 , / ἄφροτόκοι κενεῶνες ἐφοιγίσσοντο Φαλάσσης 

γ. 151. σειρὴν θὰ. Ῥχ. θιποπά. Εα]ῑς. 

γ. 147. πρύμνης ὃ᾽ δ, βαθυνοµένου «4. θάϊει. θἱπο 46πΦι. 

γ. 140. σέλµατι πάντα εᾱ. Ρτ. εωιοµά. Εαὶῑς, 
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« / 

καὶ κρίτον ἓν ῥοθίοις ἀμαρύσσετο. δερκοµένων δὲ 

ψευδοµένους λειμῶνας, ἐβακχεύθησαν ὀπωπαί, 
/ 3 ΄ 7α καὶ σφιν ὄρος βαῦνυδενδρον ἐφαίγετο, καὶ γομὸς ὕλης, 

καὺ χορὸς ἀγρογόμων, καὶ πώεα μµηλοβοτήρων: 
{ .. / ο μαὺ κτυπον ὠΐσαντο Άιγυφῷόγγοιο φομῇος, 

ποιμενίῃ σύριγγυ µελιζομένοιο γοῇσαυ" 

καὶ λιγυρῶν ἀἴοντες ἐὐτρήτων µέλος αὐλῶν, 

µεσσατίου πλώοντες ἀτέρμονος ὑψόθι πόντου, 
-” 3 -” 3 / 3 πι ’ 3 ς Γ ’ γαῖαν ἰδεῖν ἐδόκησαν" ἀμερσινόῳ ὃ᾽ ὑπὸ λύσσῃ 

3 Φὸ ὸγ)ο : 3 / . λ ά εἲς ῥυθὸν ἀἴσσοντες, ἐπωρχήσάντο γαλήνη, 
, ν ω 3 ῃ Δ [4 ποντοπόὀροι δελφῖνες' ἄμειβομένου δὲ προςωπον, 

9 ’ 3 9 σ 3 ο 9 ’ 3 ὃ ο εἰς φύσιν ἰγδυόεσσαν ἐμορφώθη γένος ἀνδρῶν. 

Καὶ σὺ, τέκος δολόεντα Ἰόλον πεφύλαξο «4υαίου" 

ἄλλ᾽ ἐρέεις' µεθέπω δέµας ἄλκιμον" ἄμφιέπω δὲ 

φρικτὸν ὀδοντοφύτων αὐτόσπορον αἷμα Γιγάντων. 

δαιμονίην φύγε χεῖρα γιγαντοφόνου 4ιονύσου, 

ὕς ποτε Τυρσηνοῖο παρὰ κρηπῖδα Πελώρου 

ἆλπον ἀπηλοίησε, Φεημάχον υἱὸν ἀρούρης, 

μαρνάμενον σκοπέλοισι, καὶ αἰχμάζοντα κολώναις" 

µαινοµένου δὲ Γίγαντος ὑποπτήσσων στίχα λαιμῶν, 

οὐ τότε κεῖνο κάρηνον ὁδοιπόρος ἔστιχε πέτρης" 
3 ὃ / 3 3 ’ 3 ΄ { ) 9 

εἰ δέ τις ἄγνωσσων ἀβατῳ πεφορητο κελευθῳ, 

µαστίζων Φρασὺν ἵππον, ὑπὲρ σκοπέλοιο φοήσας, 

χερσὶ πολυσπερέεσσι περίπλοκον υἱὸς ἀρούρης 

Πγιόχον καὶ πῶλον ἑῷ τυμβεύσατο λαιμῷ. 

πολλάκι ὃ᾽ εὐδένδροιο δι οὗρεος εἲς γομὸν ἕλκων 

ν. 102. μελιζομένοιο βοτζος θ411τ, 5ἵπε ΟΙ 58ΗδΗ. 
γ. 175. ΙΠυλωροῦ εὐι. επιμ. Θοα]{ρ. 

γ. 176. στίχε δαίμων εα1ῖῖτ. ααοἀ αΏ εοᾷ. Όσα]. οπιθηζαἴ πιο 

ν. 170. ὑπὲρ σκοπέλοιο νοµήσας 64. Ῥχ. 6Πιεπά, Εα]]κ. 

γ. 18Ο, περίπλοκος αἁίττ, 
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.ω ’ ΄ ρα ε.α μῆλα µεσημβριζοντα» γέρων δαιτρεὐέτο ποιµήν: 
Αα 3 3 / / 3λ ) / 

οὐ τότε ὃ᾽ αἰπολίοισυ παρήµενος ἢ παρὰ µάνδραις, 
,ω / 

συμφερτοῖς δογάκεσσι µελίζετο μουσοπύλος Πάν' : 
3 ’ ς [ή 3 / ’ » ’ 

οὐ κτύπον ὑστερόφωνον ἄμείβετο πηκτίδος ᾿Ηχω" 

ἀλλὰ, λάλον περ ἐοῦσαν, ἐθήμονι σύνθροον αὐλῷ 

ΤΙανὸς ἀσιγήτοιο κατεσφρηγίσσατο σιγή, 
ε/ , / ον 3 , 3 [ά [. 

ὕττι Τέγας τότε πᾶσιν ἐπέχραεν' οὔ τότε βούτης, 
.] . 4 ΄ 5 ’ 2/ / 

οὗ χορὸς ὑλοτόμων τις ὁμήλικας ἤκαχε Νύμφας, 
ὴ ΄.. ο Δ ώ . ς /΄ 

τέµνων νήϊα δοῦρα, καὶ οὗ σοφὺς ὑλκάδα τέκτων 

δουροπαγὲς γόμφωσεν ὁδοιπόρον ἅρμα «Δαλάσσης, 
3 ρ ι [ή 

εἰσύκε κεῖνα κάρηνα παρέστιχε Ῥάκχος ὁδεύων, 

σείων Ἰύια Φύρσα” παρερχοµένῳ δὲ «4υαίῳ 
/ 3 / / 

ὑψινεφὴς περίµετρος ἐπέχραεν υἱὸς ἀρούρης, 

ἀσπίδα πετρήεσσαν ἑοῖς ὦὤμοισιν ἄείρων " 
/ / Ε Ε / Γ παὺ σκόπελον βέλος εἴχεν" ἐπεσκίρτησε δὲ Βάκχῳ, 

ὸ/ ’ 3 / γείτονα πετρῄεσσαν ἔχων ὑψίδρομον αἰχμήν, 

ἢ πίτυν, ἢ πλατάνιστον ἀποντίζων 4ιονύσῳ. 
ς 4 , - 3 ἔ " α ς1/ ὡς ῥόπαλον πίτυν εἴχε, καὶ ὡς ΟΦοὺν ἄορ ἑλίσσων 

πρυμνόδεν αὐτόθῥιζον ἐκούφισε Φάμνον ἐλαίης. 

ἀλλ᾽ ὅτε τηλεβύλους ὀρέων ἐκένωσε πολώνας, 
”ω ; Ε] 1 καὺ σκιερῆς βαῦ ύδενδρος ἐγυμνωθδη ῥάχις ὕλης, 

3 4 / 3 ’ 

Φυρσομανὴς τότε Βάκχος, ἑὺν βέλος [ἐν χερὶ πάλλω», ] 

εἰς σκοπὸν ἠκόντιζε, καὶ ἠλιῤάτου τύχεν -ἄλπου 

γ. 184. Ἐοτίαεςο Ῥγαθδἠθδοί οὐδὲ τότ᾽ αἶπ. 
γ. 187. αὐλῶν εᾱ. ϱτ. οιιειά. αι. 

τ. 101. ὀλκάδα τέµνων αὐΙ. Ῥατιιοϊρίο πια] τοροί{!ο, 
γ. 3202. οὐ τότε τηλεβ. εἀ1τ. δεᾷ ε{. Υυ. 204. Βρθοίοδα1 θ886ί: 

εὖτε δὲ τηλ. 5εᾷ δτνοτεία ρορθγεγιηῖ ρτᾶθοθᾶἆ, ΥΥγ. 177. 184. 180. 

Ἠλοάοιπαππας καὶ τότε. ί 
γ. 3200. σκιεροῖς θάΐμ. Οοττοχκίτ οἴῖαπι Ἠλοάοιπαπη ας, 

γ. 206, ἑὸν βέλος θᾱ. Ῥγ. τε]ααῖ οπιϊδθίθ; ἑὸν βέλος ὀξὺ ἀεί-- 

θων εᾱ. αἲτ, αά Εαϊς. μα[εΠοίίος δαρρ]εγεταῖ γετδυπι, 
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εἰς πλατὺν ἄνθερεῶνα" κατ ἀσφαράγοιο δὲ µέσσου 

ὀξυτενὴς χλοάουσα διέσσυτο Ῥακχιὰς αἰχμή. 

ἔνθα Τίγας, ὀλίγῳ τετορηµένος ὀξέν Φύρσῳ, 

ἡμιθανής κεκύλιστο, καὶ ἔμπεσε γείτονι πόντῳ, 

πλησάµενος βαθύκολπον ὕλον κενεῶνα «Δαλάσσης" 

ὑψώσας δὲ ῥέεῦρα Τυφαονίης διὰ πέτρης, 

«)ερμὰ κασιγνήτοιο κατέκλυσε γῶτα χαμευνῆς, 

ἔμπυρον ὑδατόεντι καταψύχων δέµας ὀλκῷ. 

᾽λλὰ, τέκος, πεφύλαξο, µη εἴκελα καὶ σὺ νοήσης, 

Τυρσηνῶν ἅτε παῖδές, ἅτε Θρασὺς υἱὸς ἀρούρης. ΄ 

Ἐϊπε, καὶ οὗ παρέπεισεν" ἄταρβήτῳ δὲ πεδίλῳ 

εἰς ὄρος ὑψικάρηνον ὁμόσσυτος Πϊε Κάδμῳ, 

ὄφρα χοροῦ φαύσειε" σιδηροφόροις δὲ μαχηταῖς, 

ἄσπίδα κουφίζων, κορυθαιόλος ἴαχε ΤΠενθεύς: 

4μῶες ἐμοὶ, στείχοντες ἐν ἄστεῖ καὶ μέσον ὕλης, 

ἄξατέ µοι βαρύδεσμον ἀνάλκιδα τοῦτον ἀλήτην, 

ὄφρα τυπεὶς Πενῦ τος ἀμοιῤαίγσιν ἵμάσθλαις, 

µηκέτι φαρμακόεντι ποτῷ Φέλξειε γυναῖκας, 

ἀλλὰ γόνυ κλίνειεν' ἀπὸ σκοπέλων δὲ καὶ αὐτὴν 

µητέρα βακχευθεῖσαν, ἐμὴν φιλότεκνον “4γαύην, 

φοιτάδος ἀγρύπχοιο µεταστήσασθε Ἰορείης, 

λυσσαλέης ἐρύσαντες ἀνάμπυκα βότρυν ἐθείρης.. 

Ὅως φαµένου Πενῦῖος, ὀπάονες ὠκέν ταρσῷ 

ἔδραμον ἡψικόμοιο δυςέµβατον εἲς ῥάχιν ὕλης, 

ἴχνια μαστεύοντες ὀριπλανέος Δ4ιονύσου. 

καὶ µόγις ἀθρήσαντες ἐρημάδος ἀγχόθι πέτρης 

«υρσομανῇ «4ιόνυσον, ἐπεθῥώσαντο µαχηταί”, 
” ΄ ὰ γ . 

καὺ παλάµαις Βρομίοιο περὶξ ἔσφιγξαν ἵμαντας, 

γ. 3214. ἵπελα ο11τ. 

τ. 320. ἐν ἄστεὶ πθδοῖο, ἂπ Ὑθγαπι δις ϱ Υ. 220. αχβί8 1ΠΘΠ- 

Ώοπθιη ἀθίομάαθ, 5εἆ ιν Ρτοχ{πιίθ Υ. 320. δᾷᾳ. ΟΠΙΙΦΔΑΙΑ ΠΙΙΓΟΓ. 
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δεσμὰ ῥαλεῖν ἐθέλοντες ἄνικήτῳ «4ιονύσῳ" 

ᾱλλ᾽ ὃ μὲν ᾖεν ἄφαντος, ἑῷ ή δίλ μὲν εν ἄφαντος, ἑῷ πτερόεντι πεδίλῳ 
Επὸ Ἂ ν 3 3 / δὶ ω ἄΐξας ἄκίχητος" ἓν ἀφθόγγῳ δὲ σιωπῇ 

δαιµονίη Φεράποντες ἐδουλώθησαν ἀνάγκη, 

μῆνιν ἀλυσκάζοντες ἀθηήτοιο «4υαίΐου 

ταρβαλέοι. καὶ ἨῬάκχος, ὁμοίϊῖος ἀσπιδιώτῃ, 
3/ ω 3) 3 / Ν / ἄζυγα ταῦρον ἔχων, ἐδράξατο χειρὺ κεραίης, 

ὡς Θεράπων Πενθῆος, ἀπειλείων «4ιονύσῳ 

ψευδοµένῳ κερόεντι καὺ ὡς κοτέοντι προοώπῳ 
ος ’ 

ΤΙενθέος ἐγγὺς ἵκανε µεμηνοτος" ἑξομένου δὲ 

λυσσαλέου βασιλῆος ἄγήνορα κόμπον ἀθύρων, 

φρικαλέην ἀγέλαστος ἐπίκλοπον ἴαχε φωνήν᾿ 

Οὗτος ἄνὴρ, σκηπτοῦχε, τεὴν οἴστρησεν «4γαύην" 

οὗτος ἄνὴρ ἐθέλει βασιληϊδα Πενθέος ἕδρην' 

ἀλλὰ λαβὼν κερύεντα δολόφρονα Βάκχον ἀλήτην, 

δῆσον ἀλυκτοπέδησι τεῶν μνηστῆρα Φοωκων, 
4 Δ ’ «. ’ [ή 

καὶ κεφαλὴν πεφύλαξο βοοκραίρου «{4ιονύσου, 

µή σε βαλὼν πλήξειε τανυγλώχινι κεραίη. 

Ώ νου Άρομίοιο, κατάσχετος ἔ λύ 6 φαµένου Ἀρομίοιο, κατάσχετος ἔμφρονι Λύσση, 

μῦθον ἄπειλητῆρα Φεημάχος ἴαχε Πενθεύς" 

4ήσατε, δῄσατε τοῦτον, ἐμῶν συλήτορα θωκων' 

οὗτος ἐμοῖς σκήπτροισι κορύσσεται" αὐτὸς ἑκάνει, 

Καδμείην ἐθέλων Σεμέλης πατρωΐον ἕδρην. 

καλὺν ἐμοὶ, «4ιόνυσον, ὃν ἤροσε λάῦριος εὐνή, 

ἄνδροφυῆ τινὰ ταῦρον ἔχειν ξυνήονα τιμῆς, 

γ. 245. µεμηνότος. ἑξομένου δέ οἁ{τι. Ἐοτίαδδε γεγῖιις ἀθάίδθεπι 
ἐσσομένου δὲ λυσσαλέου β. Ἐδαπι Ἠ]λοάοιιαμπιδ ἐἑζομέγου. 

γ. 247. οὗτος αιὴρ θχειδυαῖη ἄπ ο. αἲτ. 
γ. 2490. µνηστῆρα θοράκων θᾱ. Ῥτ. επιεμᾶ. Εα]ῖς. 
γ. 202. Θεημάχον εἁΙτι, 

ν. 254. ἐἔμης σ. θώκων θᾱ. Ῥγ. επιθηά, Εα]]ς. 
γ. 3208, ἀνδροφνῶν εᾱ, Ρτ, επιειά. Εακς. 

Το). 11. σρ 
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[ή ή ο 3 ΄ ΄ 

βουκεράῳ νόθον εἴδορ ἐπαυγάξοντα µετωπῳ, 

ὃν μειὰ Πασιφάην Σεμέλη τάχα γείνατο ταύρῳ, 

βοσκομένῳ, κερόεντι συναπτοµένη παρακοίτῃ. 
ο ’ 

Ἐϊπε, καὶ ἀγραύλοιο πόδας ταύροιο πιέζων, 

σφίγἔεν ἀλυκτοπέδησι' λαβὼν δέ µιν ἀντὺ «4υαίου, 
3/ ε / / , ἤγαγεν, ἱππείης πεπεδηµένον ἐγγύδι φάτνης, 
5 / 4 ςαβ ἀ 1/ ου 3 ὧς Σεμέλης 9ρασὺν υἷα, καὶ οὔ τινα ταῦρον ἐέργων. 

Ῥασσαρίδων δὲ φάλαγγα, περίπλοκον ἄμματι χειρῶν, 
’ [ή 

δέσµιον εὐρώεντι κατεσᾳρήγισσε µελάῦρῳ, 

εἰς γλαφυρόν τινα κοῖλον ἀτερπέος οἴκον ἀγάγκης, 

Κιμμερίων µίµημα δυςέκβατον, ἄμμορον ᾿Ηοῦς, 

ἀμφιπόλους Ἠρομίου Φιασώδεας, ὧν ὑπὸ δεσμῷ 

Ὀλιβομέναις παλάµησιν ἐμιτρώθησαν ἵμάντες" 

χαλκείη δὲ πὀδεσσιν ἐπεσφρηγίζετο σειρή. 

᾽4λλὰ ταχυστροφάλιγγος ὅτε δρόµος ηλῶε χορείης, 
΄ 

Ἰήαινάδες ὠρχήσαντο" Φυελλήεσσα δὲ Βάκχη, 
» ο εὄ , . 
ἄστατα δινηθεἴσα ποδῶν βητάρµονι παλμῷ, 
ώς ’ Ξν, /Α Λ ς 1  -ωξ ἀθῥαγέων ἀνέκοπτε παλίλλυτον ὀλκὸν ἵμάντων: 

καὶ παλάµαις κροτάλιζεν ἐλεύθερον Εὐϊον ἠχὼ 
3 [ή ΄ ς 4 , ἀ ρω 

εὐρύθμοις πατάγοισιν ὑπὸ στροφάλιγγι δὲ ταρσῶν 
λ , ω 3 ῃ Γ χαλκοβαρὴς σφριγόωσα ποδῶν ἐσχίζετο σειρη. 

Δ ’ 3 , ; σ/ 3, καὺ δόµον ἀχλυόεντα Φεόσσυτος ἔστεφεν αἴγλη, 

γ. 259. βουκεράων θἆ]ε. ἵ αϊᾶ νετίὶ ἵπ Ἠος βομίήγο, Ίεροι- 
ἁμπα: βουκεράων --- ἀπαυγάζοντα µετώπων; 56ἀ Ῥταείετο α1ί6- 
τιµα, Ἐίαπι ἨΠοάοπιαπμας βουκεράῳ. 

γ. 360. Ἐοτίασεε ροίτ5 Ἀιμμέριον µίµημα ---ε 

γ. 3271. βλιβομένης εᾱ. Ῥτ. λιβομένηε εᾱ. αἷι. ο οοπῖεοῖ. Εα]ς. 

γ. 272. ὅτι δρόµος θά[τι. 

γ. 277. παλάµας εἁϊι. 
γ. 278. ταρσῷ εἀ1ῖι. 8δἱΠθ 86ΗΔΙ.. 

τ. 270. σφριγόωσα., αἆ ἆααπι γοσεπι οἴἶαπι Ῥ]ιοάοπιαππμ8 Ἠαθ- 

ἳ, ποῦ {πίε]Ηρο. Ὑο]αίῖμθ σφίέγγουσα 2 
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Ῥασσαρίδων ζοφεροῖο καταστάζουσα µελάθρου! 
. » ου 9 έ / 

καὶ σκοτίου πυλεῶνεςο ἄνεπτύσσοντο βερέθρου 

αὐτόματοιυ ' τρομερῷ δὲ τεθηπότες ἅλματι ταρσῶν 

Ῥωασσαρίδων βρύχημα καὶ ἄγριον ἀφρὸν ὀδόντων, 
/ / ε τω εἰς φόβον ἠπείγοντο φυλάκτορεο. αἳ δὲ φυγοῦσαι, 

ή 3) αχ) 3 / 3  πΑ «/ 
νόστιµον ἴχνοο ἔκαμψαν ἐρημάδος εἲς ῥάχιν ὕλης, 
σ ϱλ λ / ΕΦ, κό / 
ὧν 1 μὲν βοέην ἄγέλην δαιτρεύσατο «ύρσῳ 
« ’ Δ ω εἴ 3 ’ ’ 

ῥινοτόρῳ, παὺ χεῖρας ἕάς ἐμιήνατο λύθρῳ, 

ταυρείην ὀνύχεσσι διασχίζουσα καλύπτρην 
/ 5. Δ / ’ 

τρηχαλέην΄ ἑτέρη δὲ δαφοινήεντι πορύμβῳ 

εἰροπόκων ἄθῥηκια διέτµαγε πώεα μήλων: 

ἄλλη ὃ᾽ αἴγας ἔπεφνεν' ἐφοινίσσοντο δὲ λύθρου 

αἱμαλέαις λιβάδεσσι, δαϊξοµένης ὑπὸ ποίµνης" 
3/ Δ , 3 / - 
ἄλλη δὲ τριέτηρον ἀφαρπάξασα τοκῇῆος, 

ἄτρομον ἀστυφέλικτον ἀθέσμιον ὑψόθεν ὤμων 

ἵστατο κουφίζουσα, µεμηλότα παῖδα «θυέλλαις, 

ἑξόμενον γελόωντα, καὶ οὐ πίπτοντα κονίη" 
Δ / 3/ ρω ες! ε/ / 4 

καὺ γλαγος ᾖτεδ κοῦρος, ἓὴν ἅτε μητέρα, Βάκχην, 
Π κου, , 3 , 4 , 

στήθεα δ᾽ ἄμφαφάασκεν' ἀνυμφεύτοιο δὲ κούρης 

8οο αὐταμάτην γλαγόεσσαν ἀνέβλνον ἱκμάδα µαζοί: 

γ. 383. ἀγεπτήσσοντο 61. Οοιτεχεγαῖ θἰίαπι Ἠ]οάοπιαπΠιιβ, 

γ. 287. δαιτρεύσατο ταύρων εἀϊτ, χεοῖο δπιθιάανίϊτ Όαπ. πὶθὶ 
ΥΘΙΦΙΠΙ εκοἰἀίδδε ῬμίαγεΓί6, 

γ. 3208. µιήνατο εᾱ. Ῥν. θπιομᾶ, Ἐα]ῖς, 

γ. 203. ἐφοινίσσοντο δὲ λύθρῳ αἁῖτ. ααοά γθγαΠι: 6986 πθαιιῖξ. 
Ας {ογία5θθ ἐφοιν. δὲ χεῖρες ταϊ ν. 3288. απα]αϊσθει: 66ο πέτραι 

οομ{οίθραιΙ.. Λλύθρου Ηειπιαππιθ αἆ Ἐωχ. ῬΏαος]. 75ο. 

γ. 300. ἔτι ποίµνης οὐτῖ, ααοά δεενανΙϊ Ἠετιπαπηας Ἱ. ο, 

Υ. 306. µεµηνότα ο]. 5ἱπθ 58ηδΗ, Οοττοκήί εἰίαια Ἠθγπιαπηιθ 

αἆ Εαγ, ΒαοςΠ. 746. 

γ. 308. ἤτεε 4, θ6ἆ. ργ. 

γ. Όοο, μαζοῦ θάΐπ,. Οοττεκίϊ οἴῖαπι Ἠ]οάοπιαμηβ. 

σρα 
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4 ϱ,ω 
παιδὶ δὲ πειναλέῳ λασίους πετάσασα χιτῶνας, 

: Π ος 3/ , 

χείλεσι νηπιάχοισι νεὀῤῥυτον ωρεγε θηλήν, 
Δ 5 - θ 3/ .. ο 9 παρθενικὴ ὃ᾽ ἐκόρεσσεν ἀηθεὶ κοῦρον ἐέρση" 

ἀ ή 3 / 

πολλαὶ ὃ᾽ ἀρτιτόκοιο μετοχλισθέντα τεκούσης 
, ’ μ / τέκνα δασυστέρνοιο τιθηνήσαντο λεαίνης: 

ἄλλη δίψιον οὖδας ἐπέκτυπεν ὀξέί θύρσῳ, 

ἄκρον ὄρος πλήξασα νεοσχιδές' αὐτοτελὴς δὲ 
-- ’ 

οἶνον ἐρευγομένη κραγαὴ πορφύρετο πέτρη 

λειβομένου δὲ γάλακτος ἄρασσομένης ἀπὸ πέτρης, 

πίδακες αὐτοχύτοισιν ἐλευκαίνοντο ῥεέθροις 

ἄλλη ῥῖψε δράκοντα κατὰ δρυός" ἀμφὶ δὲ δένδρῳ 
ή 3/ , αρ.) π 3 / 

σπεῖραν ὄφις κύκλωσε, Μαὶ ἔπλετο κισσὺς ἀλήτης, 

πρέμνον ἑλισσομένῳ σκολιῷ μιτρούµενος ὀλκῷ, 
3 ῃ ’ ε/ ή 

ἀμφελελιζομένων μιμούμενος ἄλμα δρακόντων. 
πα, ή , 4 ο , καὶ Σάτυροφ πεφὀρητο, σεσηρὀτα Όῆρα κοµίζων, 

υ μ ο η ς ’ ΄ τίγριν ἀπειλητῆρα, κπαθημένον ὑψόθι φώτου, 

ὄγριον ἦθος ἔχοντα, καὺ οὐ ψαύοντα φορῖα" 

καὺ συὸς ἄκρα γένεια γέρων «Σειληνὸς ἐρύσσας, 
, μα 3 ώ/ , Ε) ρ.. 

πάρχαρον Ἠκόντιζεν ἐς ηέρα κπάαπρον ἄθυρων ' 

ἄλλος ἀελλήεντι ποδὼν ἐπιβήτορι παλμῷ 

εἰς λοφιὴν ἀκίχητος ἐπηώρητο παμήλου 

Κα τις ὑπὲρ γώτοιο Θορὼν, ἐποχήσατο ταύρῳ. 

Καὶ τὰ μὲν ἓν σκοπέλοισι" λυροδμήτῳ ὃ᾽ ἐνὶ Θήῤη ΄ 
[ή { , ο ’ 

ἑαύματα ποικίλα Ἠάμχος ἐδείκνυε πᾶσι πολίταις' 

γ. 500. ἐρεσσομένης θἆ. Ῥτ. ἆαοᾶ 5εγγανγῖῖ Ἠοιπιαππιδ αἆ Εαν. 

ἨΒαοε]. 608. ἁρασσομένης εᾱ. αἷι. εκ 6. Εα]κενΡ. 

γ. 512. πρέµνος εἄτ. 

ν. διά. Ἐοτι,. ἅμμα ὃρ. οἵδί νι]εαῖα οχρ]οατί Ῥοϊεεῖ ϱ γ. 213. 

- Εάϊάοπαπι δοτἱρίἁχαϊη, μιτρούμενον ἅλμα εοιτεχὶ αἆ Ειτὶίρ. 
Ῥαεο]. 722. Πεγπιαππας, 

ν. 518. Σιληνὸς ει. 

γ. 511. ἁπγώρητο 6/11, 



235 

23590 

505 

54ο 

δ45 

4ΙΟΝΥΣΙ4ΚΩΝ ΜΕ. ΧΗΡ. 469 
Ν ” [ή Ε] , ἃ ω καὺ σφαλεροῖσι πόδεσσιν ἐβακχεύοντο γυναῖκες 

έ ή , χείλεσιν ἀφροκόμοισιν' ὅλη δ᾽ ἐλελίζξετο Θήβη, 

καὺ φλογεροὺς σπινθῆρας ἀπηκόντιζον ἀγυιαί" 

σείετο πάντα θέμεῦλα, καὶ ὡς βοέων ἀπὺ λαιμῶν, 

ἀκλινέες πυλεῶνες ἐμυκήσαντο µελάθρων' 

καὺ δόµος ἀστυφέλικτος ἀναβρομέεσκε κυδοιμῷ, 
.. Ε) ’ λαϊνέη σάλπιγγι γέων αὐτόσσυτον ἠχώ. 

Οὐ δὲ γόλου «{ιάνυσος ἐπαύσατο" δαιµονίην δὲ 

φΘογγὴν ἠερόφοιτον ἓρ ἑπταπόρων ἴτυν ἄστρω», 

λυσσήεις ἅτε ταῦρος, ἑῷ µυκήσατο λαιμῷ. 
λ / ο» γ ΄ δω 

καὶ κλονέων Πενῶ]α µεμηνοτα µαρτυρι πυρσῷ, 

μαρμαρυγῆς ἔπλησεν ὅλον δόµον' ἄμφὶ δὲ τοίχους 
3 [ ’ Δ 5 [4 ρω 

ἄντιπόρους σελάγιζε πολυσχιδὲς ἀλλόμενον πῦρ, 

δαιομένῳ σπινθἤρι κατάσσυτον ἀμφὺ δὲ πέπλοις 

πορφυρέοις καὶ στέρνον ἅλιχλαίνου βασιλ]ος 

πυρσὸς ἕλιξ πεφόρητο, καὶ οὖκ ἔφλεξε χιτῶνας ' 

κεκριµέναι δ᾽ ἀκτῖσιν ἀποσπάδες ἅλματι Φερμῷ, 

ἐκ ποδὸὺς εἲς µέσα νῶτα, δι ἰξύος εἲς ῥάχυν ἄκρην, 

1Ιεγθέος ἄμφὺ τένοντα µετήλυδες ἔτρεχον αὐγαί ' 
4 ώ 3 ιά Δ , ω πολλάκι ὃδ᾽ αὐτοπόροιο πυρὸς βητάρμονι παλμῷ 
ή σω 3.» , Ε] Δ / 

}ηγενέος ῥασιλ]ος ἐύστρώτων ἐπὶ λέκτρων 

ἀφλεγέας σπινῦΊρας ἀπέπτυε ϐέοκελος αἴγλη. 

γ. 05ο. ἀναβρομέεσκε Βορύῤῳ οαμι,. ἸΝοθδίνυ ἀεάίι Ὠουν. αἆ 
Οµαπίτ, Ῥ. 68ο, οᾱ, 14ρ9. ἈἨλμοάοπιαπααδ: ϱ Ῥνο θορύβῳ ἁλιιά 

ἀθθρί, “΄ 

γ. 535. ἑπταπόλων οτι. 
γ. 905. µεμηνότα θἁΠιῖ, 

ν. 208. κατάσουτος δζ11ἱ. 

ν. 241. ἅλματι Φεσμούς θάἡι. Βλοάσπιαμααδ: ο Εί Ἠίο 1πει- 

ἀαπαν ον 

ν. 545. ἔτρεχον αὗραι γυ]ρο. 
γ. 544. πολλαὶ ὃ᾽ αὐτοπ. οά{ι. 
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1 , ή 

καὶ σέλας αὐτοέλικτον ἰδὼν, βρυχήσατο ΠΠενθευς" 
΄ 12; ιά ε/! 

Μέκλετο δὲ ὃδμώεσσιν ἄγειν ἀλκτήριον ὕδωρ, 
/ { ω 

ὄφρα κατασβέσσωσιν ἀναπτομένην φλόγα πυρσοῦ, 

35ο δώμα περιῤῥαίνοντες ἀλεξικάκοισι ῥεέθροις " 
Δ » ͵ 9. ’ ε/ καὶ γλαφυρῶν γυάλων ἐφάνη γυμνούμενον ὕδωρ, 

΄ ω ε/ ιά 

καὶ, µεγάλη περ ἐοῦσα, ῥ9ο0ν τερσαίνετο πηγη, 

ἄγγεσι νηρίθµοισιν ἄφυσσομένου ποταμοῖο. 
ὰ / 3 Γι. 3/ ἡρσω ε/ καὶ πόνος ἀχρήΐστος ἔην, καὶ ἐτώσιον ὕδωρ, 

356 καὶ διεραῖς λιβάδεσσιν ἀέξετο βαλλόμενον πῦρ 

Φερμοτέραις ἄἀκτῖσι' καὶ ὡς πολέων ἀπὸ ταύρων 
ω / ς / η σα , 

μυκηῦμοῦ κελάδοντος ὑπωροφίη πέλεν Ίχω, 

βρονταῖς ὃ᾽ ἐνδομύχοισιν ἐπέκιυπε ΠΠενθέος αὐλή. 

ν. 951, γλαφυρών σάλων αᾱ. ϱτ. θπιοιά. Εα]]κ. 



ΝΟΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΠΟΛΙΤΟΊΥ 

απ αν οδό ρα Ν 

ΝΙΣΤ, 



ε/ Γ 3’ 
Έκτον τεσσαρακοστὸν ἴδε πλέον, ᾖχε νοήσεις 

Πενθέος ἄκρα κάρηνα, καὶ ὠλεσίτεκνον 4γαύην, 



ΝΟΝΝΟΥΧ 

το σα κ ο» 

ΣΤ. 

/ . ε , 3 ς / λλ’ ὅτε δὴ γίνωσκεν ἂνὴρ θρασὺς, ὅττι λυθέντος 
/ - ου αὐτομάτου δεσμοῖο σιδηροφόρων ἀπὸ χειρῶν 

/ 
Πήαινάδες ἐσσεύοντο, µετήλυδες εἷς ῥάχιν ὕλης, 

καὺ δόλον ἀλλοπρύραλλον ἀθηήτου 4ιονύσου, 

6 ἄστατος ὑβριστῆρι χόλῳ κυµαίνετο Πενθεύς 

καὶ µιν ἰδὼν παρεόντα παλίνδροµον, ἠθάδι κισσῷ 
, , ν οᾷ εις 1/ 

ῥόύστρυχα µιτρωθέντα, καὶ ἄπλοκον ὑψόθεν ὤμων 
ω ε , ε 1 3 ’ µηκεδανῆς ὁρόων κεχαλασμένον ὁλκὺν ἐθείρης, 

τοῖον ἄπεῤῥοίβῤδησεν ἔπος λυσσώδεί λαιμῷ : 

ο Ἡδὺς ὃ Τειρείαν ἀπατήλιον εἲς ἐμὲ πέµπων΄ 

οὗ δύναται σέο µάντις ἐμὸν νύον ἠπεροπεύειν: 

ἄλλοις ἔνγεπε ταῦτα. Θεὰ πόθεν υἱέν Ῥείη 

οὗ 4 μαξὸν ὄρεξε, καὶ ἔτρεφεν υἷα Θυώνης ; 
εν) , 4 2/ 9 
εἴρεο «ἄικταίης κορυῦαιόλον ἄντρον ἐρίπνης, 

15 εἴρεο καὺ Ἀορύῤβαντας, ὕπῃ ποτὲ κοῦρος ἀθύρων, 

γ. 1. γίνωσκεν ἔρως ο. Ῥτ. ᾿4ρης οᾱ. αἷι. ο οοπἰθοῖ, Εα[ις, 
Νοδίταπα ἀπγομί: Θοα]ΐσοι. Ἠ]οάοιπαμπιθ ἄναξ φρασύς, 

γ. 13. υἱέὲ Ῥείης εἀϊια. οξ. ΧΤΙΝΠΙ. 621. 
γ. 16. ὅπηποτε ο. ϱτ. ὅπη ποτὲ θᾱ. αῑῑ. θἱ αΏ ἠπϊίο γείνατον 

”. ορ. οιπι πα] Ἠιπο (χαμθτείας οομµἰθοίατα Ἐα]ῑς, αἲ γ. ἀπ. 
ΡΟΓΙΙΠΕΠς; εἴρεο η. Κ. ὅπως πέλε ἴοπίαραί Οαπ. Ῥταρίεγεα {πες 
Ἠππο ϱἳ Ῥγαθοεάθηῖθιι γεχδαιη Ροπίῖας νι]ρο ν. 17. Ῥτᾶθροδίοςς, 
Τταπδροδυίϊ ᾠρα]ΐρος, ἔκαδίτα σοπἴθμῖο Ομμᾶθο. 



ΝΟΝΝΟΥ 

λ 3 

µαζον “4μαλθείης κουροτρόφον αἰγὸς ἀμέλγων, 
λ ’ 

Ζεὺς μένος ἠέξησε, καὶ οὗ γλάγος ἔσπασε “Ῥείης. 
3λ 4 8 { 3 [ή κ ν οω ἢ Φεὺς, ἠὲ γόης ἀπεμάξαο καὶ σὺ τεκοῦσαν" 

ψευδοµένην Σεμέλην Ἀρονίδης ἔφλεξε κεραυνῷ: 
ε/! 1 ω / 
ἄζεο, μὴ Ἀρονίδης μετὰ μητέρα καὺ σὲ δαµάσση. 

, / ῥάρβαρον οὗ µεθέπω καὶ ἐγὼ γένος" ἀρχέγονος δὲ 
3 4 α 3 ’ λ .) , Γ ς ή 7σμηνος μ᾿ ἐφύτευσε, καὶ οὐ τέκε λυγρὸς Υδάσπης" 

«4ηριάδην οὐκ οἶδα, καὶ οὗ «{υκόοργος ἀκούω. 

ἀλλὰ σὺν ὑμετέροις Σατύροις καὶ υιάσι ἨῬάκχαις 

ἄίρκης λεῖπε ῥέεθρα, καὶ, ἓν ἐθέλῃς, σέο Φύρσῳ 
” αν κ. ΄ ΄ 3/ 3 / 

κτεῖνε παρ «σσυρίοισυ νεωτερον ἄλλον Ὀρόντην. 

οὐ σὺ γένος Κρονίωνος Ολύμπιον" ὀλλυμένης γὰρ 

ἄστεροπαὺ βοόωσιν ὀνείδεα σεῖο τεκούσης, 

καὺ κρυφίων λεχέων ἐπιμάρτυρες εἰσὺ κεραυνοί΄ 

οὐ «ανάην μετὰ λέκτρα κατέφλεγεν ὑέτιος Ζεύς, 

καὶ γνωτὴν ἀδόνητον ἐμοῦ ΓΚάδμοιο κοµίζων, 
τ. , 3) ζ Ἐύρωπην ἐφύλαξε, καὶ οὐκ ἔκρυψε Φαλάσση. 

οἶδα μὲν, ὡς ἀλόχευτον ἔτι βρέφος αἰθερίη φλὸξ 
1/ ρω Δ 

ὤλεσεν αἰθομένης μετὰ µητέρος" ἡμιτελὴ δὲ 

λῦσε γόθην ὠδῖνα µαραινοµένου τοκετοῖο" 

εἰ δέ µιν οὐκ ἐδάμασσεν, ὅτι χβονίων ὑμεναίων 
’ { , 3 / πρυπταδίης φιλότητος ἄναίτιος ἐσσὶ τεκουσης, 

υ . , η « . . : « 
γ. 17. ὃ Ζεὺς μ᾿ ἠέξησε -- ἔἕσπασα ΑΡ. ει. Ῥθδδίπε: ο 7. 

1/έξητο --- ἔσπασε Ῥ. οοπἰεεθγαϊ Όιμαθαδ, Ύιπῖ νεχδυιή α Όσα]. 

Ίπο τεἰθοίαπα, απῖθ γ. 19. τθοῖθ δἱο Ἱερί οοπίθμα 1. 

γ. 18. γονῆς ἀπέμαξας καὶ σὺ τεκούσης εαῖῃ, Ἠβοβοιιαμηας: 

ο, Πιθηά πα, Ορτία οδίι ομιοµάαο, Ύαααιπι ἀθάί: 5εά Γοτίαθδε 

Ῥγαείθγεα /λεὸς γὲ γ. φοτϊρομάα. Ῥεδδίπο Ιπτεγρο]αν{ῖ γειδατα 

Οπμαθις, δοίµθμδ: εἰ Θεὸς ἐσσὶ, γονὴν απομάσσεο καὶ σὺ τοκᾖος, 

αμαθ αΏδυτάα δυη!. 

ν. 33. τέκεν ὑγρὸς 'Ὑδάσπης εαἰί. ερί(]ιεῖο μάπιίς οἵἵοδο. 
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πείθοµαι, ὡς ἐνέπεις, ἄέκων δὲ σὲ παῖδα καλέσσω 
, 3 / λ 3 / ως Ζηνὸς ἐπουρανίοιο, καὶ οὗ φλεχθέντα κεραυνῷ 

4ο καὶ σύ µε τοῦτο δίδαξον ἄληθέν µάρτυρι μυθῳ' 

Ζεὺς. γενέτης πὀτε Φοῖῤον ἢ ρεα γείνατο μηθῷ ; 
1/ Έ Γι 

εὖ 4ιὸς ἔλλαχες αἷμα, µετέρχεο κύκλον Ὀλύμπου, 

αἰθέρα φαιετάων, λίπε Πενῦέύ πατρίδα Θήῤην. 

ὤφελες, ἄρμενον ἄλλον ἀμεμφέα μὺθον ἐνίψαι, 
9... , , , , 45 ψευδεῦ κερδαλέῳ κεράσας Φελξίφρονα Πειθω, 

ὕττι σε παιδοτόκῳ Ἀρονίδης τέκεν ἠ θάδι κόρση.᾽ 

οὗ τάχα τόσσον ἄπιστον ἔην ἔπος, ὅττι καὺ αὐτὸν 
ῥ Ε) ’ Ν / , ο 

Ῥάκχον ἄνυμφεύτῳ μετὰ ΠΠαλλάδα τίκτε καρηνῷ. 

ἤθελον, εὖ γένος ἔσχες Ὀλύμπιον' αἴθε Κρονίων 

δΟ ὑψιμέδων σε φύτευσεν, ὅπως, «4ιὸς αἷμα διώκων, 
/ ή 3 , ςὶ 3 , 

φικ]σω «4ιῶνυσον, Εχίονος υἱος ἄκουων. 

ως φαµένου, γεµέσιζε Φεὸς, καὶ ἀμείβετο μύθῳ, 
, [ ε , 3) 3 ω 

πρύπτων δαιµονίης ὑποκάρδιον ὄγκον ἀπειλῆς 

Ῥάρβαρα «Φεομὰ φέρουσαν ἐπολβίζω γθόνα Κελτῶν, 
Ξ / , ) ὼφω , 55 Ίἦχυ νέων βρεφέων καθαρὴν ὠδῖνα διδάσκων, 

εχ)υ 3 , / .ω }Ίνος ἄσημαντοιο Φεμιστοπόλος τοκετοῖο, 

αἵματος ἀγνώστοιο νὀΘον γένος οἴἶδεν ἐλέγξαι. 
ε) Δ 3 α ες ΄ β ω 

οὐ μεν ἔγω Ῥηνοιο φατιζοµένου ποταμοῖο 
’ ρω ς 

χεύμασιν οὐτιδανοῖσι δικάζοµαι' ἀλλὰ ῥεέθρων 

6ο πιστότεροι κήρυκες ἐμοὺ γεγάασι κερἀυνοί. 

κρείσσονα µαρτυρίην στεροπῆς μὴ δίζεο, 1Πενῷεῦ " 

γ. 59. ὡς ἓν ἔπεισα, ἑκών οἁὶτῖ, ὡς ἐνέπουσιν, ἑκών γοἱοραι 
Ἠ]λοάοια. ἴθδῖο Ἠετπαι. αἆ ΟτρΗ. Ρ. 705. 

γ. 41. γείτονα μηρῷ θἆ. Ῥτ. δπιθιά. Εαις, 
ν. 5ο, σ᾿ ἐφύτευσεν 6111, 
γ. 54, ἐπολβίζων ο. Ῥγ. ΘΙΠ8Ι4, Εα]ῑς, 
ν. 55, ὧχι δἆ. Ρε. 

ν. 6ο. δεδάασι εα1ίῖ. 
γ. 61, Πενθεύς γι]ρο; 96ἆ νοεαίγαπι γο]ιί Εαϊῑς, 
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ΝΟΝΝΟΙΤ 

ὕδατι μὲν Γαλάτης, σὺ δὲ πείθεο µάρτυρι πυρσῷ. 

οὗ χατέω Πενθ]ος ἐγω χδονίοιο µελάθρου " 

δῶμα «4ιωνύσοιο πέλει πατρωῖος αἲθήρ" 

καὶ γ9ονὸς εἰ κρίσις εν, ἢ) ἄστερόεντος ᾿Ολύμπου, 

εἶπέ µοι εἰρομένῳ" τίνα φέρτερον αὐτὸς ἐνίψης, 

οὐρανὸν ἑπτάζωνον, ἢ ἑπταπύλου χθόνα Θήβης; 

οὗ χατέω Πενθ]ος ἐπιχθδονίοιο µελάθρου" 

μοῦνον ἐμῆς κύδαινε μελισταγὲς ἄνθος ὀπώρης, 

μὴ ποτὸν ἀμπελόεντος ἀτιμήσῃς «4ιονύσου, 

ἈΙνδοφόνῳ Βρομίῳ μὴ µάρναο" Φηλυτέρη δέ, 

εἶ δύνασαι, πολέμιζε μι] ῥηξήνορι Ράχη. 

σοὺ τάχα καλὸν ἐθεντο προµάντιες ούνομα ήοῖραν, 

ὑμετέρου «Δανάτοιο προάγγελον αἰνοπαθῆ δέ, 

οὐ φέµεσις, ΤΠενθζα, πεδοτρεφέος γενετῆρος 

γηγενὲς αἷμα φέροντα, φέρειν µίµημα Γιγάντων’ 

οὐ νέµεσις, καὶ Ἠάκχον, Ὀλύμπιον αἷμα γενέθλης 

Ζηνὸς ἔχειν µίµηµμα γιγαντοφύνοιο τοκῇος. 

εἴρεο Τειρεσίαν" τίνι χώεαι. εἴρεο Πειθω" 

τίς Σεμέλη παρίαυε, τίς ἤροσε παῖδω Θυώνης. 

εἰ δὲ μαθεῖν ἐθέλεις χοροτερπέος ὄργια Ῥάκχου, 

φάρεα καλλείψας βασιλήϊα, τέτλαθι, Πενθεῦ, 

Φήλεα πέπλα φέρει, καὶ ίνεο ὃΊλνς «ἀγαύη" 

ν. 66, Εοτΐαξθο ἐνίψεις. 
γ. 690. κύδηνε εἁΙτι. 
γ. 72. πτολέμιζε µ. εὐΠτῖ. 

ν. 75. μᾶλλον ἔθεντο -- µοίρης οι, «οῖραι ἴαπι Ἡ]οᾶο- 

ΠΙΩΏΜΙΦ. μᾶλλον βοινανίῖ ΗετΙπαμηις αἆ Ειωπίρ. Βαοσςμ. δοι. 

ν. 70. Πειθώ {οχίαφο Ἱπίει Ὀθιηθίθς αμοίῖ]]ας «ωαθτθιάα, ο. 
ΥΠΠΙ. 102. νεὶ αἰῑίες οἴίαμι θκρ]οαμάα εδ. Όθά γίάε, πε 1Πυδώ 

φοηροπάωη ἳξ. 

γ. 82. Πενθευς ο. Ῥτ. διθηά. Ἐαῖ]ς, 

ν. 80. Όληλυς ᾽4γαύη δαπυµΙΑ που Ῥμῖο; ἀεδίάετο ΠΟΙΠΕΙ 41- 
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Δ / φ .1ο » μὴ δέ σε Δηρεύοντα παραΐξωσι γυναῖκες. 
3 λ ω / , , [ 3 
ἣν δὲ τεῇ παλάμη «Δηροκτόνα τόξα τανύσσῃς, 

’ 

λάδμος ἐπαινήσει σε, συναγρὠσσοντα τεκούση. 

Ῥόάκχῳ μοῦνος ἔριζε, καὶ, εὖ δέμις, ᾿Γοχεαίρῃ, 
3/ { ελ.) φ / 
ὄφρα Λεοντοφόνον σε μετ «4κταίωνα καλέσσω" 

κάτθεο τεύχεα ταῦτα" σιδήροφόρους δὲ μαχητὰς 
Κ. ω 

χερσὺν ἄθωρηκτοισιν ἐμαὺ κτείνουσι γυναῖκες. 
3 / 4 ὼ λ.. ’ .. ΄ εἶ δέ σε νικήσωσιν ἄτευχέν Φήλεὶ χάρη 

ἔντεσι κοσµηθέντα, τίς αἰνήσειε πολίτης 

ἄνδρα γυναικείη κεκαφηότα δηϊοτῆτι; 
/ ῃ 

Ῥασσαρὶς οὐ τροµέει πτερὀεν βέλος, οὗ δόρυ φεύγει" 

ἀλλὰ δόλῳ κρυφίῳ πυκάσας ἄγνωστον ὀπωπήν, 
3; 31/ ιά ’ ’ 

ὄψεαυ ὄργια πάντα χοροπλεκέος «4ιονύσου. 

πρ 3 ) / 3 Γ ιά 3 ὃ 1 Πα , 

ς εἰπών, παρέπεισεν, ἐπεὺ νόον ἄνδρὸς ἱμάσσων, 
/ 99/ , «/ , φοιταλέης ἔδονήσε κατάσχετον ἄλματι λύσσης, 

φάσματα ποικιλόµορφα µεμηνότυ Πενθέν φαίνων 
| οω σω 3 ή 3 σω καὺ σφαλερῇ Πενῷ]ος ἐπεσμαράγησεν ἀκουῇ, 

δαιµονίης σάλπιγγος ἁλάστορα δοῦπον ἀράσσων. 

καὺ Βρομίῳ συνάέῦλος, ἐπέχραε Πενθεν ἸΜήνη 
΄ / 9 , λ , δαιμονίη µάστιγι' συνερχοµένης δὲ «4υαίῳ 

λυσσήεις 9ρασὺς οἴστρος ἄμερσινόοιο Σελήνης 

ἀτοβγηῖ; Υγ. 110. 8ᾳᾳ. γ]ραῖαπ Ἠον Ῥτοβαμί, Θοιγανίϊ νυ]σα- 

ταπι ΗΘΓΙΠαΠΗΙΙ5 αἆ Ἐωτίρ. ΒάςςΗ, 812. 

ν. 90. Πενθεὶ δώκεν εἀ[τι. Ίπ «ίβιαθ Ἠϊο γθγδιις αΠίθ νου». 100. 
νυ]σο Ἱαρίιατ. Όσο ἴπ Ίος ο Ῥεμάετεῖ οομδιγαοίο, ὢσά]ίσες 

Ἰαουμαια αἰαϊπθραί οἶγοα Υ. 100. πθρᾶραῖ Όαπαθαδ, Ἰθοίίοπο {ία 

εουδταία: ΠΠενθέὲ δείξας φρικτὸν Ἐχ. εἶο. Ῥάχαπι ρτοβαβΙ]1ογ. 

νγ. 100, 101. {1 θά]. Ροδῖ Υ. 1οῦ. οο]]οσαίί τερετίαπίαχ, πθχκὰ 
αροτίο ἰαχραῖο. ὙΨἱά. Οοπιιεηῖ. 

ν. 102. Πενθέὶ µήτηρ εά1τί. γθταια Ἰθοᾶοπθιι πιοηβίγαϊ ν. 1οή, 
οἵστρος Σελήνης. 
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106 φρικτὸς ᾿Εχιονίδην προτέρης µετέθηκε μενοινῇς, 

ἀγέρα ὃ᾽ ἑπτοίησε. καὶ εἲς δόµον ἤλυθε ΤΠενθεὺς 

οἰστρομανὴς, ποθέων Φιασώδεος ὄργια Ῥάκχου" 
᾽ 3 δω ΄ οἱ ο 

φωριαμοὺς δ᾽ ὧἴξε θνωδεας, ἥχυ γυναικῶν 

κέκλιτο Σιδονίης ἁλιπόρφυρα πέπλα Δαλάσσης" 
ολ , ’ 110 καὶ χροῦ ποικιλόνωτον ἐδύσατο πέπλον "4γαύης" 

ὦ . 
Αὐτονόης ὃ᾽ ἔσφιγξεν ἐπὶ πλοκαμῖσι καλύπτρη», 

/ ΄,, ἃ στήθεα µιτρώσας βασιληϊία κυκλάδι µίτρῃη" 

καὶ πόδας ἐσφήκωσε γυναικείοισι πεδίλοις" 

χειρὺ δὲ «ύρσον ἄειρε" μετερχομένοιο δὲ Ῥάκχας 

116 ποικίλος ἴχνευτ]ρυ χιτὼν ἐπεσύρετο ταρσῷ. 

Πήιμηλοῖς δὲ πὀδεσσιν ἕλιξ ὠργήσατο Πενθεύς, 

ἡδυμανής" λοξῷ δὲ πέδον κροτάλιζε πεδίλῳ 

ἐκ ποδὸς αἲθύσσων ἕτερον πόδα". χεῖρα δὲ δισσὴν 

Θηλύνων ἐλέλιξεν ἀμοιβάδα δίζυγι παλμῷ, 
. ή /ς. ’ - Δ ο ψ 

120 οἷα γυνη παίζουσα χοροίτυπος" οἷα δὲ ῥοπτρῳ 

1925 

δίκτυπον ἁρμονίην κροτέων ἑτερόξυγι χαλκῷ, 

Περίαις μεῦέ ἀλήμονα βό ὔ Ἱερίαις µεθέηκεν ἀλήμονα βόστρυχον αὗραις, 

«Ιυδὺν ἀνακρούων µέλος Ἐὐϊον. ἢ τάχα φαίης, 
3/ Ξ-, , 
ἄγρια κωμάζουσαν ἰδεῖν Λυσσώδεα βάκχην. 

ἃ ’ / / ΄ καὶ διδύµους Φαέθοντας ἐδέρκετο, καὶ δύο Θηῤας: 

ν. 105. φρικτὸν Ἐχιονίδην ο. ἆθ ΤαχῬῖ απἱε αἵ Ῥοδῖ Ἠμπο 

ΥΕΥΦΙΙΩ ἁἀῑοίαπα αἲ Ὑν. 900. 100 101. 

Υ. 108. ὤνξεν εὐώδεαε, ἦχε εᾱ. Ῥτ. ὤϊξ εὐώδεαε, ἦχι εᾱ. αι. ε 

εοπἰθοῖ. Ἐαῑκ. Ῥτοβαία Ἠ]οάοπιαμπο. Ὠωατίοχεια αροδίτορΏια 

χερι ΝΟΠΠΗΠΙ5. 

γ. 112, πυκλάδι τέχνη εἀΠῖ, ᾳαοᾶᾷ Ἠίο αἱίθπαπα, ο{, Χ.ΓΙΠ. 27ο. 
ηοδίταϊη Ἠαβρεῖ Ύ. 512. 

γ. 119. δίζυγε χαλκῷ εἁΙτ. 6 Υ. 121. «Φεεγανήϊ Ἡοιππαμπις αἆ 

Έτ, Βαςοςμ. 924, 

γ. 122. το Ιπίεγροδίαθ γειδα8 αἱ 5αδροεοῖι8δ Ργορίεί Ύ. 111. 

5εἆ ο{, Υγ. 128. 1άι. 

γ. 140. Ὑἱά. Ἠετπι, αἲ Ἐπσ, Βάος], 9013. 
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4ΙΟΝΥΣΙΑ4ΑΚΙΩΝ ΜΣΤ. ΧΙΡΙ. ά7ο 
4 ιά ἓα 

ἔλπετο ὃ᾽ ἀκαμάτων ἐπικείμενον ὑψόθεν ὤμων 

Θήβης ἑπταπόροιο µετοχλίζειν πυλεῶνα. 
μ υ] 

᾽Αμφὺ δέ µιν στεφανηδὸν ἐκυκλώσαντο πολῖται, 
εν ας 4 ιά λ ελ λα Εμ] , ὃς μὲν ἔχων τροχόεντα λόφον χθονὸς, ὃς δ᾽ ἐπὶ πέτρῳ 
5 / οἱ λ ρω Αλ δ.ὅ ο Φε. 
ὑψιφανής' ὃ δὲ πῆχυν ἐπ᾽ ἀνέρος ὤμον ἐρείσας, 

ἴχνος ἀνηώρησεν, ἐπὺ χθονὶ δάκτυλα πήξας" 
[ὁ 39υ ’ γε 1/ ῶ / 5 

καΐ τις ἐὔγλώχινα µετήϊεν ὄχῶον ἄρουρης 

ἄλλος ἐπὺ προβλῆτος ἐπάλξιος, ὃς δὲ δοκεύων 

δόχµιον ὄμμα τίταινεν ἀερσιλόφων ἐπὶ πύργων" 
ελ 1 / δὸ ο] 2) ” 5) - ὃς δὲ µέσας στεφανηδὸν ἐν ἄντυγι χεῖρας ἑλίξας, 

ἴχνεσιν ἀκροπόροίσιν ἄνήϊε κίονα βαΐνων, 

ΤΙενθέα παπταίνων, δεδονηµένον ἄλματι λύσσης, 
’ ’ 

«ϐύρσον ἀερτάζοντα, καὺ αἲθ ὑύσσοντα καλύπτρην. 

Ἴϊδη ὃδ᾽ ἑπταπόροιο παρέδραµε τείχεα Θήβης, 

αὐτομάτοις ἑλίκεσσιν ἀνοιγομένων πυλεωνων" 
3/ Δ ΔΝ { 9 3/ 4 / ἤδη δὲ πρὸ πόληος ἐς ἠέρα βόστρυχα σείων, 
ς Ν , ῃ / / 
ἄβρα δρακοντοβότοιο παρέστιχε νάµατα «4{ίρκης 

καὺ ποδὺ Λυσσήεντυ χοροίτυπον ἴχνος ἑλίσσων, 

δαίµονος ἀμπελόεντος ὀπίστερον εἶχε πορείην. 
/ οω ο 1 4 σα « 4λλ᾽ ὅτε χῶρον ἵκανεν, ὃθι δρύες, Ίχυ χορεῖαι 

καὺ τελεταὶ Ἠρομίου Θιασώδεες, χι καὺ αὐτὴ 

Ῥασσαρίδων ἀπέδιλος ἔην κεµαδοσσόος ἄγρη, 

ἀμπελόεις τότε Ἰάκχος, ὀρειάδος ἐνδοθι Λλόχμης, 

Υ. 151. ἴχνη ἀνηώρησεν οί. 5εά πεᾳπθ Ἡοο, πεις Ζχνε᾽ 
ἀγγηώρ. ΝΟΠΠΟ 848 οομγεηίῖ. 

γ. 122. µετήϊῖεν ὄχλον ἀρούρης αἁ1ῖῖι. ααοᾶ αρετίε {α]δατα. «Α]ἱ-- 
αυαμάο ἆθ ἰηδιγαπιθπίο αριθδιίὶ οορίίαραα, γε]αῖί μοχλὸν ἀρ. γεὶ 

βΙπι]ο αι]. 

Υ. 192, ἐπάξιος θα. Ἱπορίθο. Ἠλοάοπιαππμδ: ο ἐπάξιος. 8ιΙ- 

βρθοίΐαπι, «/ 

γ. 128. καλύπτρην ἀαρίαπι ϱ5ὲ, γἱά. αἆ γ. 122. 
ν. ιάδ. ἦχε 6. Ῥτ. πῖ 564. 4οάμθ γθίδα. 



48ο ΝΟΝΝΟΥΧΥ 
, / . 

ἀρχαίην ἑλάτην, ἰσομήκεα γείτονι πέτρη, 

150 δένδρον ἰδὼν περίµετρον, ἐγήθεεν, ἧς ὑπὸ Φάμνῳ 

ἀγχινεφεῖς πετάλοισιν ἐπεσκιόωντο κολῶναι" 
3 , Δ ιά 3 λε. Δ / 

ἀκρότατον δὲ κὀρυµβον ἄφειδέν χειθὺ πιέζων 

εἰς πέδον, εἰς πέδον εἶλκε' κατὰ χθόνα ὃ᾽ ἔκτοθι Πενθεὺς 

ἂε ἂε ἃς Ἀς ιό ζ 

Δ 3 ή ω 
Φαλλὸν ἀερσιπότητον΄ ἐπισφίγγων δὲ φορῇῖα, 

’ / 

155 ὤψι τιταινοµένων ἐδράξατο χειρὺὶ κορύµβων' 
[ή / »/ ’ 

καὺ πὀδας ἔνθα καὶ ἔνθα παλινδίνητος ἑλίσσων, 

ἄστατος ὀρχηστῆρι τύπῳ κουφίζετο Πενθεύς. 

Ἰαὶ τότε Ῥασσαρίδεσσι χοριτίδες ἠλυθον ὡραι" 

ἀλλήλαις ὃ᾽ ἐκέλευον' ἀνεζώννυνιο δὲ πέπλοις" 

160: νεβρίδα δ᾽ ἀμφεβάλοντο" καὶ οὐρεσίφοιτος ᾽4γαύη 

ἀφροκόμοις στοµάτεσσιν ἀπεῤῥοίβδησεν Ἰωήν" 
α , 4 / { 3 [ὁ 

ὐτονόη, σπεύσωµεν, ὅπη χορός ἐστι «4υαίΐου, 
1 , 3 , - , αι εν δν 

καὶ κιύπος οὐρεσίφοιτος ἀκούεται ἠ θάδος αὐλοῦ, 
3/ η /.. ... »/ , 

ὄφρα µέλος πλέξαιμι φιλευῖον, ὄφρα δαείω, 

166 τίς φαμένη στήσειε χοροστασίην «4ιονύσῳ, 

τίς τίνα γικήσειε θυηπολέουσα «4υαίῳ. ὁ 

δη ύνεις ἀχόρευτε, καὶ ἡμέας ἔφθασεν ᾿Τνω" 
οὺμ νο { 3/ ’ ο ὦ Δ ν Ες) 

οὐκέτι πόντον ἔχει µετανάστιος' ἀλλὰ καὺ αὐτὴ 

ἐξ ἁλὸς ἠλθε «Φέουσα σὺν ὑγροπόρῳ ΙΜελικέρτῃ" 

γ. 195. (ταεῇαδ, ΠΟΠ ἀπΙΠΙΒἄγειδα ἀπϊίαβοιε Ἐττίρίάΐ, ἆρ 

αια ἀῑκί αἆ Βαεε]ας Υ. 1996. 1062, οοπἰεεεταῖ, εἰς πέδον ἐγκλι-- 

δὺν εἶλκε" κατὰ χθόνα ὃ᾽ ἔσχεθε Πενθεὺς θαλλὸν ἀεροιπότητον. 

Έρο ἸαοιπαῬ δίσµα Ῥοδαί, ου οθτίαπι Πάεπι {αοιί Ειτὶρίάςε, 

ΕΠοάοπιαμμάδ: ο, ἔκπτοθι ἀἱφρησείι.' Πεγπιαππιδ. 

γ. 198. καί ποτε -- χοροίτιδες εώ1Ιῖ. 
γ. 150. ἀνεζώνυντο θᾱ. ϱχ. επιεάαίατα ἵπ ο. αἶτ. 

ν. 163. σπεύσω μὲν ὅπη θὰ. Ῥτ. σπεύσωμεν ὅπη εᾱ. αἷι. αἳ 
Ἐλοάοπιανπας. 

ν. 164. πλέξοιµι εατῖ. 



4ΙΓΟΝΥΣΙάΚ.Ν ἨΣΤ. ΧΕΣ1 άδι 
9 

170 ἦλθε προασπίζουσα διωκοµένου «4ιονύσου, 

16ο 

180 

1099 

μὴ ΙΠενῷεὺς ἄθέμιστος ἐπιβρίσει «4υαίῳ. 

η]υστίδες, εἰς σκοπέλους, ᾿Ισομηνίδες ἐλθετε Ῥάκχαι, 
Ἆ λ , ο [ή Π -- 

καὺ τελετᾶς στήσωµεν’ ὁμοζηλῳ δὲ χορὲίη 
ω , ο κ χ/ 5 

«υδαῖς Ἀασσαρίδεσσιν ἐρίζομεν, ὄφρα τις εἴπῃ" 

Ἰ{υγδονίην νίκησε ἸΜιμαλλόνα ἸΜαινὰς 4γαύη. 
/ 

Ὅως φαµένη, σκοπίαζε καθήµενον ὑψόθι δένδρου, 
- ή ῃ 

ἄγριον οἷα λέοντα, Φεημάχον υἶέα µήτηρ' 
ῃ 3 / 3 , , , 

καί µιν ἀγειρομέναις ἐπεδείκνυε Θυιάσι Ῥάκχαις» 

υἱέα ὃ᾽ ἔμφρονα Φρα καλέσσατο λυσσάδι φων}. 

ἀμφὺ δέ µιν στεφανηδὺν ἐκυκλωώσαντο γυναῖκες, 
ες ΄ Λ 9 [ή 4 ρω 

ἑξόμενον πετάλοισι καὶ εὐπαλάμῳ τινὶ δεσμῷ 

δένδρον ἐπηχύναντο, καὶ ᾖθελον εἰς γθόνα ῥίπτειν 

ἔρνος ὁμοῦ Πενῦην' περισφίγξασω δὲ θάμνῳ 
, ῤ , ο 

ὀλκὸν ὁμοξυγέος παλάμης ἐνοσίχθονι παλμῷ, 

πρυμνόθεν αὐτόρῥιζον ἀνέσπασε δένδρον ᾽4γαύη. 

καὶ φυτὸν εἰς χθόνα πῖπτεν' ἐγυμνώθη δὲ Κιθαιρών: 

καὺ Ὀρασὺς αὐτοέλικτος ἄναξ, βητάρµονι παλμῷ, 

πύμβαχος Περόθεν κεκυλισιένος ἤριπε ΠΠενθεύς. 
υ ’ , ’ ’ [ 

καὺ τότε µιν λίπε λύσσα νοοσφαλέος «{ιονύσου, 
ἀ / 4 π/ λ ; 3 Λ Ν , 

καὶ προτέρας φρένας ἔσχε τὸ δεύτερον’ ἄμφὶ δὲ γαίη, 
, ή σα χ Εὶ μες ὧν [ή : 

γείτονα πὀτμον ἔχων; κινυρήν -ἐφδέγξατο- φωνήν 

ο --ᾱ-- 

ν, 171. ἐπιβρύσειε θᾱ. ϱΡΥ. επιομᾶ, Ταἷῖς, 

ν. 181. μα) εὐπετάλῳ τι ὃ. εδΙΙῖ. επιοιά. Θεα]1ς. 

γ. 195. Φάμνον θ1τῖ. 

γ. 1856. ἐγυμνώθη χοοῖθ ἆθ οαεδᾶ 5Υ]Υᾶ ἀῑσί Ῥοϊμίςβει, ἆθ ιαπᾶ 
α1ρογθ βαἱ5 ἱπερίυτη οί. 

γ. 199. τοδεύτερον Βοτίρίαα {η 6. Ρ. 

ν. 191. ἸΜα]ιίβδθπι γ. πότµον ἰδών, 

7 οἱ, 11. ΠΠ] 



ἆ8ὰ 

190 

ΝΟΝΝΟΥ 

7 

Νύμφαι ἅμαδρυάδες µε καλύψατε, µή µε δαμάσση 
’ , 5 ΐ / 3 ιά 

παιδοφόνοις παλάμΊσιν ἐμὴ φιλύτεκνος ᾽4γαύη. 
ρω 3 ’ 

μῆτερ ἐμὴ δύςµητερ, ἄπηνέος ἴσχεο Λλύσσης" 

ΌἼρα πόθεν καλέεις µε, τὸν υἶέα; ποῖα πομίζω 

στήθεα λαγνγεντα; τίνα βρυγηθμὸν ἰάλλω; 

οὐκέτι γιώσχεις µε, τὸν ἔτρεφες; οὐκέτυ λεύσσεις; 

σὴν φρένα, καὶ τεὺν ὄμμα τίς ἥρπασε; χαΐρε, Κιθαιρών" 
ϱυ 1) Γο. , 

χαίΐρετε, δένδρεα ταῦτα καὺ ουρεα" σωζεο, Θήῤη" 
’ ἀ ) , , ο 3 , 

200 σώζεο καὶ σὺ, φίλη παιδοκτόνε μῆτερ «4γαύη. 

205 

3109 

ρω / ῃ 

δέρκεο ταῦτα γένεια νεὀτριχα, δέρκεο μορφὴν 

ἄνδρομέην: οὖκ εἰμὲ λέων. οὗ ὢῆρα δοχεύεις. 

φείδεο σῆς ὠδίνος, ἄμείλιμε, φείδεο μαζῶν 

Πενθέα παπταίνεις µε, τὸν ἔτρεφες. ἴσχεο, φωνή 
ο) ’ , 5 μύθους σεῖο φύλαξον ἄνήκοός ἐστιν “4γαύη. 

εἰ δὲ κατακτείνεις µε, Ἰαριζομένη «4ιονύσῳ, 
’ - ΄ 3 ΄ Δ λ ο 

μούνη παῖδα ὃάμασσον, ἄγάστονε" μὴ δὲ δαμῆναν 
, - ή Ῥασσαρίδων τεὺν υἷα νόθαις παλάμήσιν ἑάσης. 

ος φάµενος, Λιτάνευε, καὺ οὐκ ἤκουσεν «4γαύη. 
3 ἀ η ω 3 ερ ω ἄμφὺ δέ µιν δαςπλῆτες ἐπεῤῥωοντο γυναῖκες 

χερσὶν ὁμοζήλοισι» κυλινδοµένου δὲ κονίῃ 

ἢ μὲν ὀπισθιδίους πόδας εἴρυσεν' ἢ δὲ λαβοῦσα 

γ. 105. καλέεις µε τὸν υἰέα κοµίζω οἁλιτ. αἀπιοάαπι οοτγαρίθι 
Εκε]ά(ε ἔτρεφες, φαοᾶ τεουττίξ Ὑγ. 197. 294. απᾷε 5εεης ᾗ ῥα 

Ρτορίος Ῥταεοθάθης τὸν [αο]θ ἴπ υἱέα ἀερτανατίὶ ροϊωῖ, Ἰίπας 

8Ρίο Ἐα]].. τεηῖαραϊ: τὸν υἰέα σεῖο, κοµίζων. --- (ταεΠί εΠἹθι-- 
ἀαΜοπῖ, τὸν ἔτρεφες; ἤ ῥα κοµίζω, Ῥταεϊα]ϊ Γαε]ίοτοεπι Ἠ]λοάο- 
πιᾶηΜΙ. Εεγπιατιτέδ. 

γ. 107. λεύσεις δά{ε, 

Υ. 308. ἐώσσης εἀϊι. 

γ. 313. ὀπισθιεδίους αααδῖ τθγετα Ῥεσίία «αιαάταρθς Εΐςααῖ, 



41ΟΝΥΣΙΑ4ΚΩΝ ΜΣΊ. ΧΙ}Ι. 83 

δεξιτερὴν προθέλυµνον ἄνέσπασεν. «4ὐτονόη δὲ 

λαιήν ἀντερύεσκε' περιπλεχθεῖσα δὲ µήτηρ, 

315 στήθει παιδὸς ἔπηξεν ἕὸν πόδα". κεκλιµένου δὲ 

αὐχένα τολµήεντυ διέθρισεν Οξέὺ «Ἀύρσῳ. 

καὺ φονίῳ ταχύγουνος ἄνέδραμε χάρµατι λύσσης» 
5 ΄ 4 [ά 3 Λε. , τν. β 

αἱματόεν δὲ καρηνον ἀτερπέῖ δείκνυε Κάδμῳ. 

φευδοµένου δὲ Λέοντος ἀγαλλομένη χάριν ἄγρης, 
. 

3230 τοῖον ἀπεῤῥοίῤδησεν ἔπος λυσσωδεὶν λαιμῷ" 

Ῥάδμε µάκαρ, παλέω σε µακάρτερον’ ἐν σχοπέλοις γὸ άδμε µάκαρ, Καλέω σε µακάρτερον" ἐν σκοπέλοις γὰρ 
ἃ ε] ιά .) ΄ 3 ΄ 

χερσὶν ἀδωρήκτοισιν ἀριστεύουσαν, “γαύην 
4 3 , κ ἀ Ε] ολ ὃ ΄ ./ ρτεμις ἐσκοπίαζε, καὶ εὖ πέλε δεσπότις ἄγρης, 

ζῆλον ὑποκλέπτουσα Λεοντοφόνου σέο κούρης. 
3 Ν , ς ’ 

395 καὶ «4ρυάδες Δάμβησαν ἐμὸν πόνον" ἡμετέρης δὲ 

"ἁρμονίης γενέτης, κεκορυθμένος ἠ9άδυ λόγχη, 

παῖδα τεὴν ἀσίδηρον ἐθάμβεε χάλκεος “4ρης 

Φύρσον ἀκοντίζουσαν, ἀλοιητῆρα λεόντων, 
ου , κυδιόων» σὺ δὲ, Ἰάδμε, τεῶν ἐπιβήτορα δώκων, 

350 ΠΠενθέα δεῦρο κάλεσσον, ὅπως φῦονερῆσιν ὀπωπαῖς 

Φηροφόνους ἱδρῶτας ὀπιπεύσειε «4ναίου. 
πω .) , / 8 

ὃμῶες ἐμοὶ, στείχεσθε᾽ παρὰ προπύλαια δὲ Καδμου 

πήξατε τοῦτο κάρηνον, ἐμῆς ἄναθήματα γίκης. 

Υ. 214. περιπλεχθεῖσα οεὐμι. Ὑο]ιίίπο Γοχί8886 παραπλαγ-- 
χθεῖσα, γε] νουπλαγχΏεἴσα 

γ. 916. Ἐκοϊάϊδθε Ἠΐο ποπηιι]]α Ῥπϊῖο: ο αιᾶ το ἀῑκὶ αἆ Εαν, 

Ῥαος]. 1118. εἴ 1122. 1εΓπιαπ]δ. 

γ. 225. Εοτῖᾶςδο ὑμετέρης. 

τ. 3226, κεκορυθµένον εᾱ. ϱγ. επιεπἀ. Ἐα]ῑς. 

τ. 221. Ἑκερεοϊαβατα ὀπιπεύσειεν "4γαύηε, οἳ. Υ. 149. 

ἩΠ 1 2 



άδά ΝΟΝΝΟΙΧ 

τηλίκον οὕποτε ΌἾρα κατέκτανε σύγγονος Ινώ: 
935 4ὐτονόη, σκοπίαζε, καὶ αὐχένα κάµψον “4γαύή: 

3 Δ 3 λ γ 3. ς /.. ς , 1 
οὐ γὰρ ἐμοὶ λάχες εὖχος ὑμοίϊον: ὑμετέρου δὲ 

μητρὸς “4ρισταίοιο φατιξοµένην ἔτι γίκην, 

σῆς ἑκυρῆς, ᾖσχυνα, Λεοντοφόνοιο Κυρήνης. 

Ἔννεπε, Μουφίζουσα φίλον βάρος" εἰσαίων δὲ 

240 Κάδμος ἀγαλλομένης ἑτερόφρονα παιδὸς ἀπειλήν, 

μίξας δάκρυσι μῦθόν, ἄμείβειο πενθάδα φωνήν᾿ 

.ω ’ να ’ 
Οἷον ὢῆρα δάµασσας ἐχέφρονα, τέκνον «4γαύη; 

οἷον Φ]ρα δάµασσας, ὃν ὑμετέρη τέκε γαστήρ; 
-- .ω ιά [δν 3 / 3 / οἷον ὢῆρα δάµασσας, ὃν ἐσπέρμηνεν ᾿Εχίων; 

245 δέρκεο σεῖο Λέοντα, τὸν εἰσέτι τυτῦὸν ἀείρων, 
’ ῤ ια ΄ ”-. 3 σω 

παιδοκόµῳ κούφιζε γεγηθότυ Κάδμος ἄγοστῷ 

δέρκεο σεῖο Λέοντα, τὸν “ἁρμονίη σέο µήτηρ 
[ή ”, απ, κ «.Ἱ 3 , 

πολλάκις ἠέρταζε, καὺ ὤρεγε μαζὸν ἀμέλγειν. 

µαστεύεις σέο παῖδα τεῶν Φηήτορα μόχθων' 

-.----ρϱϱϱ-ο 

ν. 124. συγγενὲς Ἴνω οὐ{ῖ, 

γ. 208. Ίσχυνα εἆ. Ῥτ. 

ν. 241. µίζας ἵπ θᾱ. αἲτ, οχοµδαπι. Ί[οα αἰίας Γογΐα58ο ἀεάίς- 

εῖ πενθάδι φωνῇ. 

Υ. 243. δάµασσας ὃν ἐχέφρονα ϱᾱ, Ῥτ. 88ᾷ ὃν (οτἴαπι 6 ΥΥ. 
δ6ᾳᾳ.) αἳἲ ατεμείγρο ἆμθβδθ, αμοῖος ϱεί Εαῑκ, ᾽4γαύη οᾱ. αἲῖ 
γἰΠρςθ. 

γ. 244, ἐσπέρμηνεν εαί» 

ν. 248. ἀείρω εἀ1τῖ. Ῥταοίθγθα Ίππο ΎΘΙΦΗΠΙ Υα]δο εχοῖρίξ Υ. 

347. ἴαχβαῖο ηεχα, Ἐπιεπάαν{ῖ αἱ Ἰναπδρορδυϊῖ Ομπαεαδ. Ἰω 1άεπα 

ποίαϊι Ὑ. Ὁ. αρ. ὙΠ]]οίς. αἀείρω Ἰαπίαια 11818 ΥΕΏΠΘΗΒε 

ν. 246. παιδοκόµου --- Κάδμου ἀγοστῷ εἁλεῖ, οιηριά. ἰάθια 011. 

ἨἩλοάοιπαππιθ: », πηθπά πα θ85δθ αρρατεῖ. ““ 
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350 πὼς καλέσω ΠΠενθῆα, τὸν ἐν παλάμησιν ἀείροις ; 

3260 

205 

ον , » , «ρα τεὸν σκοπίαζε, καὺ υἷέα σεῖο νοήσεις. 
ον , 9 , 4 , ω / ὃν κτάνες ἄγνωσσουσα, πὀῦεν σέο παῖδα καλέσσω ; 

ω ιό καλὰ φέρεις, «4ιόνυσε, τεῷ Φρεπτήρια ἈΚάδμῳ' 

καλά µοι ᾽ἁρμονίης νυμφεύματα δῶκε Ἰρονίων" 

ἜἌρεος ἄξια ταῦτα καὶ Οὐρανίης «φροδίτης. 
ιά 

᾿Τνὼ πόντον ἔχει Σεμέλην ἔφλεξο Κρονίων" 
΄ .] , ’ η έν / , µυρετα» 4ὐτονόη κερόὀεν τέκος' ἆ μέγα δειλή, 

3) εν ῃ ω αἶδ οι 4 , 
Ξτανεν, Ον τέκδ μοῦνον, ἄωριον υἱον «4γανη" 

καὺ µογέει Πολύδωρος ἐμὸς Λιπόπατρις ἀλήτης. 

μοῦνος ἐγὼ λιπόµην νέκυς ἔμπνοος" εἰς τίνα φεύγω, 

ΤΠενθέος οἴχομένοιο, καὶ ὀλλυμένου ΤΙολυδωρου ; 

τίς πόλις ὀθνείη µε δεδέξεται; ἔθῥε, Κιθαιρών' 
4 / / 3 / ) γηροκόµους ἸἈάδμοιο κατέκτανες' ἄμφοτέρους δὲ 

φεκρὸν ἔχεις ΠΠενθΊα, καὶ ἀκταίωνα καλύπτεις. 

ος φαµένου ἸΚάδµοιο, γόον κθουνηδὸν άλλων, 
ή / »/ δάκρυσι πηγαΐοισι γέρων ἔκλαυσε Κιθαιρών" 

καὶ δρύες ὠδύροντο, καὶ ἔκλαγον αἴλινα ἈΝύμφαν 

ΠΝηϊάδες. πολιὴν δὲ κόµην ᾖδέσσατο Κάδμου 
ἀΔ ν ΄ Ε) ρ 1 ΄ καὶ στοναχήν «4ιάνυσος" ἄπενθήτου δὲ πθοζώπου, 

270 µίξας δάκρυ γέλωτι, νόον µετέθηκεν ᾿4γαυης, 

καὺ πάλιν ἔμφρονα θῆκεν, ὅπως Πενδ]α γοήση. 

Υ. 350. οὐρανίης αὐλιε, πο δ6µΦΗ: Ἠοια οοε]εθέει  6πεΧΕΠΑ 
5εᾷ Ὀγαπίαπι Ἱι. θ. ἐκ ἴγαπί εαεᾷε οτίαπε, οχιυνρηΐαπι, γο]αῖῖ 

Ροξία. 

ν. 300. Λιπόπατρις 4θήνης θὐῖ, εοὰ νθγυνα γυάῑι Τα]]ς. 

ν. 363. πτόλις εᾶι. 

ν. 308. ἠδέσσατο Βάκχος οδιι. Ρροδίειιαα οιπθιάαγ{ί τεεῖο 

Ῥεα]. 
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“Ἡ δὲ µεταστρέψασα νόον, καὶ ἄπιστον ὀπωπήφ, 

αὐτοπαγὴς, ἄφὃογγος ἐπὶ χρόνον ἵστατο µήτηρ' 

καὶ κεφαλήν Πενῷ]ος ὀπιπεύουσα «Φανόντος, 

ἤριπεν αὐτοκύλιστος" ὑπὲρ δαπέδοιο δὲ δειλι 

βόστρυχον αἰσχύνουσα γυτῇ κεκύλιστο κονίῃ" 

καὺ λασίους ἔθῥιψεν ἄπὸ στέρνοιο χιτῶνας, 

καὶ Βρομίου φιάλας Φιασωδεας, αἵματος ὃλκῷ 

στήθεα φοινίξασα, Καὺ ἀσκεπέων πτύχα μαζῶν. 

καὶ κύσεν υἷέος ὄμμα, καὺ ἔγχλοα κύκλα προώπου, 

καὺ πλοκάµους χαρίεντας ἐρευθομένοιο καρήνου 
Ἆς. Ἰ Δ , ιά 3 ο ΄ σ 

ὀξὺ δὲ κωκύουσα τόσην ἐφθέγξατο φωνήν 

Νηλείης 4ιόνυσει τεῖς ἀκόρητε γενέθλης, 

δὸς προτέρην ἔτι λύσσαν ἐμοὺ πάλιν" ἄρτιυ γὰρ ἄλλην 

χείρονα λύσσαν ἔχω πινυτόφρονα" δός µου ἐκείνην 
3 ή ιο) ο ω ’ ο ή ἄφροσύνην, ἵνα ὢ ρα τὸ δεύτερον υἷα Μαλέσσω. 

φΦῆρα βαλεῖν ἐδόκησα" γεοτμήτοιο δὲ κόρσης 

ἄντὺ λεοντείης, κεφαλὴν ΤΠενὸ Ίος ἄείρω. 

ὑλβίη «4ὐτονόη βαρυδάκρυος, ὅττι Φανόντα 
3! 3 , Δ 3 ’ εκ 4 ἔστενεν 4κταίωνα, καὺ οὗ κτάνεν υἶέα µήτηρ' 

μούνη ἐγὼ γενόµην παιδοκτόνος" οὐ Μελικέρτην 
5/ β 3 / 3 λ ” 3 , 

ἔκτανεν, ἠὲ «4έαρχον ἔμη µετανάστιος Ινώ" 

ἀλλὰ πατὴρ ἐδά ὃν ἡ ἆ μέγα δειλή ν ἡρ ἐδάμασσε, τὸν ἤροσεν. ἆ μέγα δειλή, 

Ζεὺς Σεμέλη παρίαυεν, ὅπως Πονῦ]α γοήσω" 

Ζεὺς γενέτης «{ιόνυσον ἑῷ τεκνώσατο μηρῷ, 

Ἰαδμείην ἵνα πᾶσαν ἀϊστωσειε γενέθλην. 
ιά ./ 

ἱλήκοι «4ιόνυσος" ὅλον γένος ὤλεσε Ἰάδμου. 

γ. 378. καὶ Βρομµίους φιάλας, θάίτι. 

τ. 266, τοδεύτερον εὰ, ΡΥ. 
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ἀλλὰ Φεοκλήτου γαμίην μετὰ δαῖτα τραπέζης, 

"Σάρμονίης μετὰ Λέκτρον, ἐμοῦ μετὰ παστάδα Κάδμου 

ἀρχαίην κιθάρην δονέων πάλιν αὐτὸς Απόλλων, 

θρῆνον ἕνα πλήξειε καὺ «4ὐτονόῃ καὶ “4γαύῃ, 

ὠκύμορον Πενθῆα καὶ “4κταίωνα λιγαίνωγ. 

ἡμετέρης, φίλε κοῦρε, τύ φάρμακόν ἔστιν ἄνίης ; 
, ω ιά σω 

οὕπω σοῖς 'αλάμοισιν ἐκούφισα νυμφοκόμον πὺρ" 

οὗ ζυγίων ἤκουσα τεῶν υμέναιον ἐρώτων ̓  
ω 3/ ” ., , ποῖον ἴδω σέο παῖδα παρήγορον; αἴθε σε Ῥάκχη 

3/ 3 , ἃ .) ’ Ε] , 

ἄλλη ἀπηλοίησε, καὶ οὗ πολύμογθος ᾽4γαυη. 

µητέρυ µαινοµένη μὴ µέμφεο, δύειορ Πενθεὺ " 

Ῥάκχῳ βέμφεο μᾶλλον ἀναίτιός ἐστιν «4γαύη. 

χεῖρες ἐμαὶ, φίλε κοῦρε, τεὴν στάζαυσιν ἐέρσην 
3 ΄ 3 / 3 2 Ε) ιά Δ , αὐχένος ἀμηθέντος: ἄπ᾿ αὐτοχύτου δὲ καρήνου 

αἷμα τεὺν μητρῷον ὅλον φοίνιξε χιτῶρα " 

ναὺ, Λίτομαι, Ἡρομίου, δότε µοι δέπαο' ἄντὶ γὰρ οἴνον 
΄ ρω ρω ϱ 

λύθρον ἐμοῦ Πενῷῆος ἐπισπένδω «4ιονύσῳ. 
] 3 3. Ἡ [ή ”/ ιά 3 ΄ σοὺ μὲν ἐγὼ φιλόδακρυς, ἄωριξ, τευμβον ἐγείρω, 

᾽ Ε] ο) 3 ιά - ’ [ 

χερσιν ἔμαις ακαρηγον εγικρυῴφασα κογῃ 
λ δέ όν ῃ κκ νεα] / ω ρ σὸν δέµας' υμετέρῳ δ᾽ ἐπὶ σήµατι τοῦτο χαράξω 

υεἶμὺ νέκυς Πενῷ]ος, ὁδοιπόρε, νηδὺς ᾿4γαύης, 
δ / 3 ελ α 2, . ἑα (6 »παιδοκόµος μ ἐλόχευσε, καὶ ἔκτανε παιδοφόνορ χείρ. 

--------ν᾿ρϱϱὍϱᾷΟ«««-- 

γ. 208. ταμίην οᾱ. Ῥχ. θιπεπά. Εα]]ς. 

Υ. 300. παστάδα κόσμου θὐλι. 5εὰ ενος που [αρίε Εα]κένΡ. 

γ. 511. Ἐοτίαβεε ἀρτιχύτου; πιᾶδίΦ εομχίθ ἀἰχίδοοι ἀρτιφάτου, 
αρτιλύτου. 

γ. 513, μητρῶον θάΐπε, 

γ. 516, ἐνὶ κρύψασα θὰ, ΡΙ,. ἐπικρύψασα θὰ. αἰί. φιιία ἵπ Μακ. 
᾿οοπ]θοίωσίς ἐἴα βοτιρίυπα. 
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33ο Ἔννεπε, λυσοώουσα σοφῇ φρενί µυρομένης δέ, 

530 

250 

24ο 

3 ’ / ή 3 / 

«4υτονόη γοῦωσα παρηγορον ἰάαχε φωνην' 

Ζῆλον ἔχω καὶ ἔρωτα τεῆς κακότητος, «4γαύη, 
ε/ / ν 1 οω Ε] [ή 
Όττυ περιπτυσσεις γλυπερην ΠΠενθῆος ὀπωπηφ, 

ή / 

καὺ στόµα, καὶ φίλον ὄμμα, καὺ υἱέος ἄκρα ποµάωγ. 

γνωτὴ, ἐπολβίζω σε, καὶ εἰ κτάνες υἶέα μήτηρ' 
3 Δ λ 3 / 3 / 3 Δ ν ζω 

ἀντὶ γὰρ «κταίωνος, ἄμειῤομένης ἀπὸ μορφῆς 
Δ οι, , Δ ερ 3 1 ; νεβρὸν ἐγὼ δάκρυσα, καὺ υἷέος ἀντὺ καρήνου 

λ 3 ιά {.. / μηκεδανὴν ἐλάφοιο νοῦην κτερέίξα κεραίην. 
Δ 3 29ο/ ΕΕ. ’ 5/ “ 

σὴ ὃ᾽ ὀδύνης ἐλάχεια παραίφασις, ὅττι Φανόντος 

οὐκ ἴδες ἀλλοῖον τίπον υἴέαος' οὐ τρίχα νεβροῦ, 
3 4 3 ΄ 3 ΄ ὸλ ΄ 

οὐ χηλην ἄνογητον ἐκούφισας, Πὲ κεραίην’ 

μούνη δ᾽ ἔδρακομ υἷα, νόθον νέκυν' ἀλλοφυῃ δὲ 

καὶ στικτὴν καὺ ἄναυδον ἐκώκυον εἰκόνα μορφῆς, 
|) ΄ 3 ιό Ἆ μμ / Δ 3 “ καὺ µήτηρ ἐλάφοιο, καὶ οὐκέτι παιδὸὺς ἄκουω. 

ἀλλὰ σὺ, κυδαίνουσα, «4ιὸς φιλοπαρθένε κούρη, 

ἀνδρὺς ἐμοῦ, σέο Φοῖβον, “4ρισταίοιο τοκῆα, 

εἰς ἔλαφον µετάµειψον ἐμὴν βροτοειδέα µορφήν" 

δὸς χάριν «πόλλωνι" µετ ἀκταίωνα δὲ δειλὴνὶ 
” 3 - 4 Ἆ Ε΄] / Γ ΄ τοῖς αὐτοῖς σκυλάκεσσι καὶ «4ὐτονόην πὀρε φορβήν, 

ἢ κυσὶν ὑμετέροισιν" ἐεαθρήση δὲ Κιθαιρὼν 

μητέρα καὶ μετὰ παῖδα κυνοσπάδα» μὴ δέ µε δειλήν, 

γ. Ό27. δάκρυσσα θά{ι. 

ν. 520. Ατουιαπι οδὲ σὴ -- παραίφασιξ, εἴδὶ νεΓΕΟΣ, Ἠ8 ΝΟπ- 
πμ σῆς ὃ᾽ ὀδύνης οἳθὶ νἰπάϊἰεει. Ίος ἵπ εᾱ. αἲῖ, εκουδαία 
ΘΦανόντας. 

γ. 220. ἐγὼ κλύον εἰκόνα θά]. πια]. 

γ. 540. κυσὶν ἡμετέροισιν εὐ{, οοπῖτα γοχΙ(αἴθιι. 
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σῶν ἐλάφων µεθέπουσαν ἴσην κεραελκέα µορφήν, 

ἄγρια µαστίζουσα, τεῇ ζεύξειας ἄπήνῃ. 

χαῖρε φυτὸν ενος, ἄμείλιχε, χαΐῖρε, Ἀιδαιρών" 

245 χαΐρετε καὶ γάρθηκες ἄμερσινόου «4ιονύσου: 

σώζεό μον, Φαέθων τερψίμβροτδ" λάμπε κολώναις” 

λάμπα καὶ ἀμφοτέροις, «4ητωῖδι καὺ «4ιονύσῳ 

εἶ δὲ τεαῖς ἀκτῖσυ καὺ ἀνέρας οἴσθα δαµάσσαι, 

σῷ καδαρῷ πυρὺ βάλλε καὺ «4ὐτονόην καὺ «4γαύην: 

ὤδο ἔσσο δὲ Πασιφάης τιμηορὸς, ὄφρα γελάσσης, 

Ἅρμονίης γενέτειραν ἀνιάζων ᾽ἀφροδίτην. 

ος .. , Είπε: καὶ ὠλεσίτεκνος ὀδύρετο μᾶλλον “4γαύη. 
4 ’ 

καὺ νέκυν, ὃν κατέπεφνε, φίλη τυμβεύσατο µήτηρ, 
/ ΄ 93 / ΄ 

πίδακα δακρυύεσσαν ἄναβλυζουσα προσωπου. 
”ν 4 ΄ 3 , 5 4 -ω 5 καὶ τάφον εὐποίητον ἐτεκτήναντο πολῖταν. 

ως αἳ μὲν στενάχοντο κατηφέες: εἰορόων δὲ 

Ῥάκχος ἄναξ ἐλέαιρε" φιλοθρήνους δὲ γυναῖκας 

µυρομένας ἀνέκοψεν, ἐπεὶ στοιχηδὸν ἑκάστῃ 

λυσιπόνῳ κεράσας μελιηδέξ φάρμακον οἴνῳ, 

ὅθο δῶκε ποτὸν ληθαϊον' ὀδυρομένοιο δὲ Κάδμου 

πένῶιμον ἐπρήῦνε γόον παιήονι μύθῳ : 

ἀμφοτέρας δ' εὔνησε, καὺ «4ὐτονόην καὺ “4γαύην, 

ἐλπίδος ἐσσομένης πρωτάγγελα «έεφατα φαίνων. 

"Ἱλλυρίην δ᾽ ἐπὺ γαῖαν, ἓς Ἑσπερίου χΘόνα πόντου 

65 “ἁρμονίην Λιπόπατριν, ὁμόστολον ἥλικι Κάδμῳ, 

ἄμφοτέρους πύμπευεν ἀλήμονας, οἷς χρόνος ἕρπων 

Υ. ὤδο. γελάοση ϱἆ. ρν. 

γ. 355. ἐτεκτήναντο θά1Ιῖ, 
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”/ ; , 

ὤπασε πετρήεσσαν ἔχειν ὀφιωδεα µορφήν. 
ου ιν) ιά 

καὶ Σατύρους καὺ 11ᾶνας ἔχων, καὶ λύγκας ἱμάσσων, 

ἀβρὸς ἀσιγήτοισιν ἐκώμασε Ἠάκχος “4θήναις. 

γ. 268. ἔχων, 2ὐγκας θἆ. Ῥτ. εορα]ᾶπι ϱ (0οἆ. τεγοσαν1 Εαὶκ. 
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Α Το... ΝΟ ΤοΣς Εβρ Ν 

Μ Ζ. 



Ἔρχεο τεσσαρακοστὸν ἐς ἕβδομον, ὁππόθι Περσεύς, 

καὶ µόρος Ἱκαρίοιο, καὶ ἁβροχίτων ᾿Αριάδνη, 



ΝΟΝΝΟΥΧΥ 

πο ο ο ο μα ώρΝ 

7, 

Ἴῃοη ὃ ἔνθα καὺ ἔνθα δι ἄστεος ἵπτατο φήμη 

ἄγγελος αὐτοβόητος ἐρισταφύλου «4ιονύσου, 

“τθίδι φοιτήσαντος" ἀκοιμήτου δὲ ««{ναίου 

εἰς χορὸν εὔωώδινες ἐβακχεύθησαν ᾿49ῆναι, 

5 καὶ πολὺς ἔβρεμε κὼμος' ὁμηγερέες δὲ πολῖταυ 

εἵμασι δαιδαλέοισιν ἀνεχλαίνωσαν ἁγυιὰς 

χερσὺ πολυσπερέεσσιν’ ἀεξιφύτοιο δὲ ἨῬάμχου 

ἡμερίδων πετάλοισιν ἐμιτρώθησαν -4ὔΊναι 

αὐτόματοι ' φιάλας δὲ σιδηροφόρων διὰ μαζῶν 
, / ω 10 στήὤεσι μυστιπόλοισιν ἀνεζώννυντο γυναῖκες 

παρθενικαὺ δ᾽ ἐχόρευον ἐπεστέψαντο δὲ κόρσης 

ἄνθεὖ κισσήεντι περίπλοκον «ἀτθίδα χαίτην. 

᾿]λισσὺς ὃ᾽ ἐλέλιζε περὶ πτόλιν ἔμπνοον ὕδωρ, 

πυδαίνων «4ιόνυσον' ὁμοζήλῳ δὲ χορείῃ 

16 Ιὐϊον ἐκρούοντο µέλος Ἀηφισσίδες ὄχθαι. 

φυταλίη ὃ᾽ ἀνέτελλεν' ἀπὸ χΦονίοιο δὲ κόλπου 

αὐτοφνὴς, γλυκεροῖο πεπαινοµένου τοκετοῖο, 

γ. 1ο, ἀνεζώνυντο θᾷ, Ῥχ, οπιοπά. Εα]ῖς, 
Υ. 13. ἄτθίδα ἀῑοῖὶ χαίτην, Ἠΐο ποπ οκδρθοϊαῦαπι» 
γ. 16. Κηφησίδες θἀϊπι. Ἰηφισίδες Β]ιοάοπιαπιιμβ. 
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, 3 , ω βότρυς ἐλανήεντος ἐφοινίχγθη Ἰήαραθῶνος. 
ιά 4 , 

καὶ ὄρυες ἔψιῶυριζον" ἀνοιγομένων δὲ πετήλων 
, 3 ή ε{Γ ΄ η 

δίχροον ἠρευγοντο ῥοδον λειμωνίδες ὡραι " 
, 3 .” 

καὶ κρίνον αὐτοτέλεστον ἐμαιώσαντο κολῶναι. 
/ 3 » / ε) 

λαὺ Φρυγίοις αὐλοῖσιν ἐπέκτυπεν αὐλὸς «4θήνης, 
Δ ’ / / .. 

καὶ δίδυµμον κελάδηµα δόγαξ ἐλίγαινεν 4χαρνεύς, 
[ή ΄ Α. -” 

Φλιῤύμενος παλάμησιν ὁμογλώσσων ὃ᾽ ἀπὸ λαιμῶν 
, ; ς α σης, 

η{υγδονίη βαρύδουπος ὁμόθροος ἄζυγι κούρῃ 
, ς , ’ 3”, ΄ 

δίθροον ἁρμογίην ἐπιδήμιος ἴαχε Βάκχη, 

π]χυν ἐπικλίνουσα γέη Πακτωλίδι γύμφη' 

καὶ φλόγα νυκτιχόρευτον ἄνέσχεδε δίζ ύ φλόγα νυκτιχόρευτον ἄνέσχεῦε δίζυγι πεύκη; 
δι ιβ 7 .... Ἂν ' ΄ : 4 , 

ἀρχεγόνῳ Ζαγρῇϊ, καὶ ὀψιγόνῳ «4ιογύσῳ. 
Π 3 Γι ι τς ΄ 

µνησαµένη ὃ ᾿Ιτύλοιο καὶ ἱστοπόγου Φιλομήλης 

σύνΌροος αἰολόδειρος ἀνέκλαγεν «τθὶς ἀτδών" 
πι 7 Ρ . (2 ος 2/ : ς ’ ’ 2 ΄ 

καὶ Ζεφύρου λάλος ὄργις ὑπωροφίην χέε µολπήν, 

μνῆστιν ὅλην Τηρῆος ἀποθῥίψασα Φυέλλαις. 
ο α) π. , 3 , 

Οὐδέ τις ἦν ἀχόρευτος ἀγὰ πτόλιν’ αὐτὰρ ὃ χαίρων, 

Ῥάκχος, ἐς Πμαρίου δύµον ἤλυῦεν, ὃς πλέον ἄλλων 
ς / ’ [ή 

φέρτερος ἀγρογόμων, ἑτερύτροπα δένδρα φυτεύωγ. 

ἀγραύλοις δὲ πόδεσσι γέρων ἐχόρευεν ἅλωεύς, 

ἀθρήσας «ιόνυσον ἐπήλυδα" καλλιφύτων δὲ 

γ. 20. δίὅροον εἀ[ι, {οτίαβδθ ϐ υ. 30. Ἐπιεπάαγεταϊ ϱΕἴΙθῃ 
Ἠποάοιπανηιας, 

ν. 30. Πυγδονίης εἀλτ. (Οοτχεκεταῖ εἴΐαπα Ἠ]οάοπιαηπαδ. 
γ. 37. ἐπικλίνονσα ἑπ αὐῖτι. νέῃ Ππιε]]ρο ἆε χεςεµδ βἀγεμᾶ. 

Φίο επιθπάαγ1ῖ εἴἶαι ΡιμοάοπιαμΏ 8. 

γ. 21. ἀνέκραγεν εὀ 1. βο]θιιί ΕΓΓΟΣΘ. ἰ 
γ. 22, Ζεφύρου ὃ ἁλὸς ὄρνις 64. Ῥτ. καλὸς ὄρνις ϱᾱ. αἷτ. 8 

Ῥεσυθτσα οοπ]εοίατα Εαῑκ, Ἠ]οάσπιᾶππαδ καί που «{αυλιᾶς ὄρνις, 

γ. 55. Ῥάκχος Ἱκαρίου εᾱ. ϱῃτ. Ῥταεροςίϊ, τεσΗιαίτ Εα]ς. 

γ. 26. φυτεύων δάΠΗΤΗ, 5ἱ π απἲεοεάεηπᾶ 5επῖεπῖία ἦν ΔαρΡ]ε- 

ταγ. Ίπππιο {οχί85α 5οτιρεμάαπ. ὃς πέλεν ἄλλων εἴο. γε] φύτενεν. 



͵ 
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κοίρανον ἡμερίδων ὀλίγη ξείνισσε τραπέζη: 

4ο ᾿Ἠριγόνη ὃ᾽ ἐκέρασσεν, ἄφυσσαμένη γλάγος αἰγῶν. 

45 

5ο 

5 

θο 

26 

΄ ρω 

ἄλλά ἕ ἨῬάκχος ἔρυκε" φιλοστόργῳ δὲ γεραιῷ 
2/ ’ / 3 / 3 ή 

ὥπασε Λλωυσιπόχοιο µέῶης ἐγκύμονας ἄσκούς " 

δεξιτερῇῃ ὃδ᾽ εὔοδμον ἔχων δέπας ἡδέος οἴνου, 
σσ} 3 3 ΄ Αα) 3 . ΄ [ή 

ὤρεγεν ᾿Γκαρίῳ ' φιλίῳ δ᾽ ἠσπάζετο μύθῳ" 
, / / ν ς ο 

«έξο, γέρον, τόδε δῶρον, ὃ μὴ δεδάασιν «49 Ἴναι" 

ὦ γέρον, ὀλβίζω σε" σὲ γὰρ µέλψουσι πολῖται 

τοῖον ἔπος δώσοντες" ὅτι κλέος εὗρεν ἐλέγξαν 
ω Ἡ ή ΄ ’ "Γκάριος «Κελεοῖο, καὶ ᾿Ηριγόνη ἸΗετανείρης. 

ἔτλ 3/, , 4 ΄ «/ Δ 3 

λον ἔχω προτέρης «4ημήτερος, ὅττι καὺ αὐτὴ 

ἄλλῳ γειοπόνῳ στάχυν ὄμπνιον ὥπασε «4η. 
Τι λ Α σα Δ δ᾽ 3/ ή Ε] , π 

ριπτόολεμος σταχυν εὗρε, συ ὃ οἴνοπα βοτρυν οπωρης 

Ἴκαρος, οὐρανίῳ 1 ανυμή δει μοῦνος ἐρίζεις, 

Τριπτολέμου προτέροιο µακάρτερε" «υμοβόμους γὰρ 
Ε) ’ / / 3 [4 Δ 

οὗ στᾶχυες λύουσι µεληδόνας" οἰνοτόκοι δὲ 

βότρυες ἀνδρομέης παιχονές εἶσιν ἀνίης. 

Τοῖον ἔπος κατέλεξε" φιλοξεύγῳ δὲ γεραιῷ 
ε α 3 νά ’ ά ] 3 αβρὸν ἐγερσινόοιο δέπας πορεν ἔμπλεον οἴνου. 

Λ , 3/ 4 ὸ/9λ4 / λ ς ’ 

καὺ πίεν ἄλλο μετ ἄλλο γέρων φυτοεργὸς ἁλωεύς, 

οἴστρον ἔχων ἀκόρητον ἐὔρῥαδάμιγγος ἐέρσης " 

κούρη ὃ) ἄντὶ γάλακτος ἀφυσσαμένη χύσιν οἴνου 
/ Ἡ , - δις ων ὤρεγε χειρὺ κύπελλον, ἕως ἐμέθυσσε τοκζα. 

1 { κά / ἀλλ᾽ ὅτε δὴ κόρον εὗρε πυπελλοτόκοιο τραπέζης, 
ιά 3 ., ε [ή 

δόχµιος ἀμφιέλικτος, ἐρισφαλὲς ἴχνος ἑλίσσων, 
ἀ 3 Γ 3 ’ ς [ή 

ποσσὶν ἀμοιβαίοισιν ἄνεσκίρτησεν ἁλωευς, 

Ζαγρέος Εὐϊον ὕμνον ἄνακρούων «{4ιονύσῳ. 

γ. ἀ4θ, µέλπουσι π. θά. 
γ. 47. δώσοντες πᾶχθ ἀἰοίαπι, 4Ἡ φάσκοντες 2 
γ. ὅλε ἐρίζει εά(τι, 

ν. 60. Ἐοτίαβοε ἀεάῖε δόχμιον ἀμφιέλιχτον ---ἴχνου ---, 

᾽ 



4οδ 

Το 

δο 

85 

ΝΟΝΝΟΤ. 

3 ιά Δ , , 1/ , 
ἀγρονόμῳ δὲ γέροντι φυτηκόµος ὤπασε δαίµων 

- { Γ,. πω , 

κλήµατα βοτρυὀεντα, φιλευῖα δῶρα τραπέζης 
. 3/ σα Ε) , 3 ’ 

καί µιν ἄναξ ἐδίδαξεν, ἀεξιφύτῳ τινὶ τέχνη 
ω - / ΄ Κλάσσαι, βοθρῇῆσαί τε, βαλεῖν τ᾽ ἐγὺ κλήµατα γύροις. 

΄ ΄ Δ 

άλλοις δ᾽ ἀγρονόμοισι γέρων φιλοεργὸς ἅλωεὺς 
” ’ , ιά / 

δῶρα φέρων Ἀρομίοιο καὺ ἄμπελόεσσαν ὀπώρην, 
3 ’ ή οἰνοφύτους ἐδίδαξε φυτηκοµίας {ιονύσου. 

΄ ρω ε” / - 

καὺ νοµίῳ κρητ]ρι βαλὼν ῥόον ἄσπετον οἴνου, 

δαινυµένους ηύφραιγεν ἐπασσυτέροισι κυπέλλοις, 
5 , , 3 ΄. [ 3 ω 

οἰνοδόκων Φυόεσσαν ἄναπτίξας γύσιν ἀσκῶν. 

καΐ τις ἐγερσιγόοιο πιὼν ῥόον ἡδέος οἴνου, 

᾿Ἠριγόνης γενετῖρα φίλῳ μειλίξατο μύθῳ' ϱ170νης Ύ ιν μμ υπ 
3 ’ τσ Ε) / Εϊπὲ, γέρον, πὀθεν εὗρες ἐπὶ {9ονὶ νέκταρ Ὀλύμπου; 

ἳ Μ] ] ” ω ’ -. ΄ ς/ 

οὐκ ἀπὸ Ἰηφισσοῖο φέρεις ξανῷόχροον ὕδωρ" 

οὐκ ἄπὸ Νηἰάδων µηλιηδέα δῶρα κοµίζεις" 
| 3 - .. ., ΄ οὗ γὰρ ἄναβλύζουσι µελίθόυτα χεύµατα πηγα, 

οὔ ῥόος ᾿Ιλισσοῖο χυτῷ φοινίσσεται ὁλκῷ " 
ελ μ χ ο - { / οὗ ποτὸν ἔπλετο τοῦτο φιλοπτόρθοιο µελίσσης, 

3 ΄ ΄ [ή Π ιά Ε) . Δ 

ὀξύτατον µερόπεσσι φέρον κπόᾳον" ἄλλοφυὲς δὲ 
/ ” ’ ο , 1, καὶ μέλιτος γλυκεροῖο φέρέις γλυκερώτερον Όδωρ” 

πάτριον οὗ πόµα τοῦτο λοχεύεται «τθὶς ἑλαίη" 
πλ ιά ’ ’ λαρύτερον δὲ γάλαμτος ἔχεις ποτὸν, εὐμιγέος τ8 

γ. 60. βωθρῇσαέ τε βαλεῖν ἐνὶ κ). γήρης θᾱ. Ῥτ. βοθρήσαί τε 
βαλεῖν ἐνὲὶ κΛ. γύροις θἆ. αἷι. Ῥοδίτεπή γοςαΡ, οπιθηάαίο τά ραΐταν 

Τα]κεπριχρίο, Ἐρεταπῖ ἆθ Ἠοο ετσι Ἠετπι, αἆ ΟτρΗ. Ῥ. 7602. 

εἰ (ετ]ατᾶ, Τιεεῖῖ. Ῥ. 301. γίᾷ. Οοπηπιθηῖ, στ αἀάίαιι Ἠλοάίο- 
ΠΙΑΠΗΤΙ5., 

Υ. Το. φιλοεργὸς ἆλ. {οτῖαβθθ τεταπι ϱ5ῖ, {οχγῖαδδα βοτϊρεπάαπιε 

φυτοεργὸς., τα Υγ. ὅ8. 126. εἶο, 

γ. 75. χύσιν ἄκρων εὐίιτ. ε[. ν. 4». 

γ. 87. ποτὸν εὐμενέεσσο Θ41τ, 8ἵπθ 5εΠδα. Ὑάεος παϊλά τετυπὰ 
τεξΠἴπίςςθ. 



4ΤΟΝΥΣΙ4 ΚΩΝ Μ7. ΧΙΙ. 407 

συμφερταῖς λιβάδεσσι µελικρήτου κυκεῶνος. 

᾿εἶ δὲ ποτὸν µερόπεσσιν ἀεξιφύτων ἀπὸ κήπων 

90 ἐκ καλύκων δεδάασιν ἄγειν ῥοδοπήχεες «Ώραι, 

καί κεν ἐγὼ καλέεσκον ᾽4δώνιδος, ἢ ἸΚυθερείης 
ου [ὰ/ 4 ῃ εἰαριγὸν πόµα τοῦτο, ῥόδων εὔοδμον ἑέρσην. 

ση ιά 

λυσιπόνον καὺ ξεῖνον ἄγεις ποτόν" Περίοις γὰρ 

πλαζομέγας ἀγέμοισιν ἐμὰς ἐκέδασσε µερίµνας. 
κ .ω / 3 μ 95 µή σοι δῶρον ἔδωκεν ἄπ᾿ αἰθέρος ἄμβροτος Ἡρη; 

, ζω , ; ἃ ” 3 , 
µη σου τοῦτο πὐμισσε. τε πολιοῦχος 49ηνη; 

οὐρανόθεν κρητῆρα τίς {ρπασεν, ἔνῶεν ἀφύσσευ 

Ζηνὶ καὺ ἀθανάτοισι δέπας κεράσας 1 ανυμήδης; 
- [ό - ω / 4 ἃ τς λ 

ξεινοδύκου Ἀελεοῖο µακάρτερε, μήτε καὺ αὐτὺς 

100 ἵλαον οὐρανόθεν νγαέτην ξείνισσας Ολύμπου ; 
/ ν .) ΄ .ω πι ὁ 

πείθοµαι, ὡς Φεὺς ἄλλος ἐκώμασε σεῖο µελάθρῳ, 

καὺ φιλίης πόµα τοῦτο, τεῆς διὰ δεῖπνα τραπέζης, 

«ἀτθίδι δῶρον ἔδωκεν, ἅτε στάχυν ὥπασε «Πω. 
’ ιά 

Ἔθννεπε, Δαμβήσας γλυχερὸν ποτόν’ ἓκ στομάτων δὲ 
Ἡ , ’ 105 ἡδυμανὴς ἀλάλαζε γέων ἄγραυλον ἄοιδην. 

9 ’ ο) ρ 3 /  λλ ἄγρονόμου ὃ᾽ ἀρύοντες ἐπασσυτέροισι κυπέλλοις 
4 3 / 3 / ’ ” : πάντες ἐβακχεύθησαν ἄμερσινοῳ φρέγας οἵνῳ 

ὄμματα ὃ᾽ ἐπλάζοντο" φιλαχρήτοις δὲ κυπέλλοις 

ἄργυφα πορφύροντο παρήία γειοπόνων δὲ 
ο, ’ / 110 στήθεα Φερμαίνοντο" ποτῷ ὃ᾽ ἐβαρύνετο πθρση, 

Δ , 3 , ϱ) / / καὺ φλέβες οἰδαίνοντες ἐκυμαίνοντο καρηνου. 

......--------α 

γ. 06. πτολιοῦχος οἵτι. 
ν. 97. κρατῆρα εα1τι, 
Υ. 100. ἄργυφα --- παρῄία ἆθ Ποιηπάριβ τςιῖοί δα αΏθας- 

ἆσπι θ8ί; {εαδίτα {απιθ ΡτοραΡί]επα θιιθπάαάοπθμι οἰτομιηδρίοίο, 

Απ ἀτρέμα πορφύροντο, επί δεπσππφμες ΤῬοϊεγαϊ ἔγχλοα, δἱ 

Ρα]1ογειι οκρεπθτο γο]εῦαῖ. .. 

ν. 110. πότῳ δὲ βαρύνετο θά, 6ιπεπᾶ, Ἠθιπιαμα.. αἆ Οερῃ, 

Ρ. 69060. 

Σο]. 11. : 11 



498 ΔΟΝΝΟΥ 

- λ ερ / 3 4 
τοῖσε δὲ δερκομέγοισιφ ἐσείετο κόλπος ἄρουρης, 

καὶ δρύες ὠρχήσαντο, καὶ ἐσκίρτησαν ἐρίπναι. 

καὶ σφαλεραῖς λιβάδεσσιν ἀήψεος ἔμπλεος οἴνου, 
ε/ ϱ) , ] Λ ’ ΄ ” [ὁ 

119 υπτιος;, αὐτοχκύλιστος ἐπὺ χῶθονα παππεσεν ἄνηρ. 

λαὶ χορὸς ἀγρογόμων, φονίῳ δεδονηµένος οἴστρῳ, 

τλήµονος ᾽}καρίοιο Κατέτρεχε Ουιάδι λύσση, 

οἷά τε φαρµακόεντα κερασσαµένου δόλον οἴνου" 

ὃς μὲν ἔχων βουπλῆγα σιδήρεον, ὃς δὲ µακέλλῃ 

130 θωρήξας ἕο χεῖρας» Ὁ δὲ σταχυητόµον ἅρπην 
/α 5’ ] ”, / ών κουφίζων, ἕτερος δὲ λίΦον περίµετρον ἄείρων, 

ἄλλος ἀνεπτοίηιο, καλαύροπα χειρὶ τιταίνων» 
’ « ’ , γηραλέον πλήσσοντες"' ἑλὼν δέ τις ἐγγὺς ἱμάσθλην, 

3 , ’ , , -ῃ , 3 

Γκαρίου τέτρηνε δέµας δαμεσίχροὺ κεντρῳ. 

1250 Καὶ µογέων γθονὺ πῖπτε γέρων, φυτοεργὸς ἁλωεύς, 

τυπτόµενος ῥοπάλοισιν" ἐπισκαίρων δὲ τραπέζη, 

τύψε µέθης κρητῖρα" καὺ αἴθοπος εἰς χύσιν οἴψου 
ι. Δ ΄Λ ’ ᾽ ’ 

ἡμιθανὴῆς κεκύλιστο" βαρυνομέγου δὲ καρήνου, 
ο” ιά 

ἄγρονύμων πληγῆσιν ἁμοιῤαίῃσι τυπεντος, 

130 αἱμαλέη φοίνιξεν ὑμόχροον οἶνον ἐέρση. 

καὺ µόγις ἐκ στοµάτων ἔπος ἴαχεν, -ἄἷδι γείτων" 

Οἴνος ἐμοῦ Ἠρομίου, βροτέης ἄμπαυμα µερίµνης, 

ὃ γλυκὺς, εἰς ἐμὲ μοῦνον ἀμείλιχος εὐφροσύνην γὰρ 

ν. 1209. σταχυηκόμον [εᾶιπ. Ῥταρίειθα χεῖρας, μαὺ ὃ σταχ. ἵν 
οὐ. αἷτ. πεβ]βεπ [τι ΠΠΡΓΕΒΒΙΠΗ. 

γ. 125. ἑμάσθλην ἆθ ο{ἰπιμο γὶκ ροϊταῖϊ ἀΐοετο Ροδία; νου 
8ἳ «ΟΠΙΡάΣΔ85. 4μαθ δε(αιπίασ, νίἀθδ, ἆα Ἠι{αςδπιοᾶϊ ἱπδισαπαθηίο 

οοβίἰαπάαιη 69556, Ἐοχίᾶδο βοχἱβομάια ἐχέτλην. 

γ. 124. τέτρηνε αα11ῖ. 

ν. 1250. αἱμαλέην φ. ὁμόχροον οἴνου ἐέρσην οι. ῬθίΥεΓθθ. 
Ἠ]λοάοπιαμπις αἱμαλέην φοίνιξεν ὁμόχρόον οἶνος ἐέρσην. 

ν. 122. Ἐχυηί {οτῖαδθ, ἅιὶ ἀνάπαυμα φογἱΏθτο πια]ηῖ, ο. 

γ. 287. 
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ἀνδράσι πᾶσιν ὅπασσθ, καὶ Ἱκαρίῳ πόρε πότμον" 

155 ὃ γλυκὺς ᾿Πριγόνη πολεμήϊος: ἡμετέρην γὰρ 

νηπενθὴς «ιόνυσος ἐθήκατο πενθάδα κούρην. 

Οὕπω μῦθος ἔληγε' µόρος δέ οἳ ἔφθασε φωνήν. 

καὶ νέκυς ἔκτοθι κεῖτο, σαόφρογος ἔκτοθι κούρης, 
... 3 3 4 ρω ὄμμασι πεπταμµένοισιν. ἓν ἄστρώτῳ δὲ χαμευνῇ 

΄ ς 3 ς / σω 140 νήδυµον ὕπνον ἴαυον ὑπὲρ δαπέδοιο φον]ες 

οἰνοβαρεῖς, νεκύεσσιν ἐοικότες" ἐγρόμενου δέ, 
ελ ά α) / ρε. Αβ. ς 4 3 1} ὃν κτάνον, ο πας ἀνέστενον' ὑψόθι δ ὤμων 

}εκρὸν ἐλαφρίζοντες ἀνήγαγον εἲς ῥάχιν ὕλης, 

ἔμφοθδα Θυμὸν ἔχοντες' ἓν εὐύδρῳ δὲ ῥεέθρῳ 

145 ὠτειλὰς ἐκάθηραν ὀρεσσιχύτῳ παρὰ πηγῇ: 

καὶ νέκυν ἀρτιδάϊκτον, ὃν ἔκτανον ἄφρονι Λύσση, 
3 / / 3 4 ω ΄ 
ἄνδροφόνοις παλάμῃσιν ἐτυμβεύσαντο φονῆες. 

Ἠμυχὴ ὃ᾽ ᾿Γκαρίοιο παγείκελος ἔσσυτο καπγῷ 

εἲς νομὸν ᾿Πριγόνης" βροτέῃ ὃδ᾽ ἰσάζετο μορφῇ 

150 κοῦφον ὀνειρείης σκιερῆς εἴδωλον ὀπωπῆς, - 

ἀνδρὺ νεουτήτῳ πανομοίϊνον" εἶχε δὲ δειλὴ 

στικτὸν, ἀσημάντοιο φύνου κήρυκα, χιτῶνα, 
ιό -- / αἵματι φοινίσσοντα καὶ αὐχμωοντα πονίη, 

ς ’ ω ελ / / ῥωγαλέον πληγῇῆσιν ἄμοιβαίοιο σιδήρου. 
4 , ο , ἃ , 

155 καὺ παλάµας ὤρεξθ" φεοσφαγέος δὲ δοκεύειν 

ν. 125. Ἠριγόνης οἁ 1. 
γ. 128. ἨἩ]οάοιπαππαθ αὐτόθι Ῥχο ῬΓΙΟΥθΘ ἔκτοῦε. 

ν. 145. ἑκάθῃρον θὰ. Ῥτ. βρίτίταπα επιθμάαίατα γίάεΒ τπτ εᾱ. εἶι, 
Ῥταείθγθα πἰμή]. 

ν. 147. ἀνδροφόνου παλ. 64. Ῥτ. δαιοπάα{ἴιθ ο. αἲτ. οδίο δἴΐαπη 
Ἠ]οάοπιαππαθ. 

Υ. ιά0. εἰς δόµον θά1ε, 9θὰ ϱΓ. Υ. 18ο. 
γ. 160, ἀνεερείης θᾱ. Ῥγ. θιπειά. ἘαῑΚ. Ἠιοάοπιαππιμθ ἆἄθιρα- 

μένη. 

γ. 161. πανομοίίος αἆϊμι. αιοὰ {οχίᾷ8866 βο]]1οἰαιάσπα πο. θζαῖ. 
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δοο ΝΟΝΝΟΙΧ 

3 ια] λέ 9 ὃ [ὸ ’ ΄ 

ὤτειλας µελέωγ ἐεπεθείκγυθ γειτογι πουρ]. 
, 

παρθενικὴ ὃ᾽ ὀλόλυξε φιλοθρήνοις ἓν ὀνείροις, 
ω [ή 3, 

ὥς ἴδεν ἕλκεα τόσσα καρήατος, ὡς ἴδε δειλὴ 
ή ” 

λύθρον ἐρευγομένοιο γεόῤῥυτον ἄνθερεῶνος. 
ῃ , , τη ρ)) / κά 

160 καὶ σκιόεις γενέτης ἔπος ἔγνεπε πενθάδι κουρῃ" 

Ἔγρεο, δειλαίη, καὶ δίζεο σεῖο τοκῆα" 
’ 1 ’ ο 

ἔγρεο, καὶ μεῦύοντας ἔμους µάστευε φονᾗας" 
5. μ / 1ὃ εν ’ ”’ 

εἰμὶ ιεὺς γεγέτης βαρυωθυνος, ΟΥ χάριν οίνου 
-ο ΄ [ή 

ἀγρονόμοι δασπλῆτες ἐδηλήσαντο σιδήρῳ. 

165 ὦ τέκος, ὀλβίζω σε" σὺ γὰρ µταµένοιο τοκ]ος 

οὗ καγαχὴν ἤκουσας ἀρασσομέγοιο καρήνου, 
3 ε ς λ { 

υὐ πολιὴν ἐνόησας, ἐρευθομένγην ὑπὸ λύθρῳ, 

οὐ φέκυν ἄρτιδάϊκτον, ἐπισπαίροντα κονίη, 
; , 5] 3, ο] , , 

πατροφόγους πορύγας οὐκ ἔδρακες" ἀλλά σε δαίµων 
δώ, λ μ) λ 9» / 3 , 

1709 ἔκτοθι πατρὸς ἔρυκε" τεὴν ὃδ) ἐφύλαξεν ὀπωπήν, 
Δ 4 3 ’ .. ’ τω 

μὴ µόρον ἀθρήσειε δαϊζομένου γενετῆρος. 
., 3 λ Φα ο 

άἵματι πορφύροντας ἐμοὺς σκοπίαδε χιτῶνας " 

χθιζὰ γὰρ οἴνωθέντες ἀμοιβαίοισι κυπέλλοις, 

ἀγρογόμοι, βλύζοντες ἀήθεος ἵκμάδα Ῥάμχου, 

175 ἂμφ ἐμὲ κυκλώσαντο" δαϊζόμενος δὲ σιδήρῳ, 

µηλονόμους ἐκάλεσσα, καὶ οὔκ Ίκουσαν ἰωήν" 
ι4 εν] ε ΄ 3 Ν ; . 3 , 

μούνη ὃ ὑστερόφωχος ἐμὸν κτύπον ἔκλυεν Εχω, 
4 8 ” φρήνοις ἄντιτύποισι τεὸν στεγάχουσα τοκῇῆα. 

οὐκέτι κουφίζουσα Ναλαύροπα µεσσόθεν ὕλης, 

18Ο εἰς νομὸν ἀνθεμόεντα »αὺ εἰς λειμῶνας ἱκάνεις, 
ιν) 3 ς) ι ν ο ο] ’ ν 

σὴν ἄγέλην βόσκουσα σὺν ἀγραύλῳ σέο πατρί 
- » 

Ζ 

γ. 166. καναχῆς ἤκουσας εα1ῖ, 
ν. 171. μὴ µόνον ἀθρήσειε εᾱ. Ῥτ. επιθπἀ. Ἐαλκ, εὲ Οαμ1. ϱᾱ- 

ἐεπι ῬτοβαΡβίΗταιε φόνον εε οΠετεραῖ. 
. 181. σ. ἀγραύλῳ παρακοίτῃ εὄΠτ. εεὰ οοπίαβεια πο Παριξ. 

Οοτγαρίῖο Ζογίαβςθ οτΙΑ, Οπι ΡΓΟΜΟΙΗΘΗ Οµΐ55ΙΠΙ ε5δεῖ. Θαά]εσα 

εΓΓοχθπι γἱάἶπιας 8αρτα ΧΙ, 111. 
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οὐκέτι δενδροκόµοιο τεῆς ψαύουοα µακέλλης, 

κῆπον ἐς εὐώδινα φέρεις ὁμαρήϊον ὕδωρ" 
ηλ4 ώς , ο. σσ μα, 
ἀλλὰ μελιῤῥαδάμιγγος ἐμῆς ἀκόρητος ὀπώρης, 

κλαϊθ τεὸν γενέτην µδ δεδουπότα" καὶ σὲ γοήσω 

ὀρφανικὴν ζωουσαν;, ἀπειρήτην ὑμεναίων, 

ως φαµένη, πτερὀεσσα παρέδρυµεν ὄψις ὀνερου. 
΄ , ς ἓς : 

κουρη ὃ᾽ ἐγρομένη, ῥοδέας ἤμυξα παρειάς" 
η »; ὀ 3 ῃ γ/ , πενθαλέοις ὃ᾽ ὀνύχεσσιν ἀκαμπέας ἔξεσδ μαζούς, 

καὶ δολιχῆς προθέλυμνον ἄνέσπασθ βότρυν ἐθείρης. 

καὶ βύας ἀθρήσασα, παρισταµένους ἔτι πέτρη, 

παρθένος ἀχνυμένη κινυρῇ βρυχήσατο φωνῇ 

ΠΙῇ νέκυς ᾿Γκαρίοιο, φίλαι φθέγξασῦε κολῶναι" 

πότμον ἐμοῦ γενετῆρος ἐθήμονες εἴπατο ταῦροι 

πατρὸς ἐμοῦ κταµένοιο τίνες γεγάασι φονῆες ; 
ρω ῃ ., ο κ- πἩ µοι ἐμὸς γενέτης γλυκὺς οἴχεται; ἤ ῥᾳα διδάσκων 

γείτονα καλλιφύτοιο νέους ὅρπηκας ὀπώρης, 
, Γ , δν. 3ἡ , 

πλάζεται ἄγρονόμοισι παρήμένος; ἢ τίνυ βούτῃ 

δενδροκόµῳ παρέµιμνε, συνέστιος εἰλαπινάζων ; 

εἴπατε µυροµέν], καὶ τλήσομαι, εἰςόκεν ἔλθη. 

εἶ μὲν ἔτι ζώει γεγέτης ἐμὸς, ἔρνεα κήπου 

ἀρδεύσω παλίνορσος, ἅμα ζώουσα τοκῇν" 
3 λ / . αφ νς / / εἶ δὲ πατὴρ τέῶνηκε, καὺ οὐκέτι δένδρα φυτεύει, - 

ἄδρήσω µόρο», ἶσον ἐπιφθιμένῳ γενετῆρι. 

Υ. 184, ἀκόρητον εἁ1τε, 

χ. 1896, απειρήτων ὑμεν. εᾱ, ϱΥ, εππειά, Ἐα]]ς. 
γ. 189. ἔξεσε μυροὺς εᾱ, Ῥτ. μηροὺς εἰ], αἲτ. ο «Ὁπίθοί, ΕαἰΚ. 

ἈΤοευπα θιπειάανἰι Ὑγακεί, 9γ]ν. ΤΠ. Ρ. 50, 

γ. 101. ἔτι πείρη θὰ. Ρτ. ειπθιμά, Εα]ῑς, 

γ. 102. πῆ 6. Ῥγ. αἱ 1Ποὰ ν. 106. 
Υ. 108. παρήµενος, ἤτινι εα1τι. 

γ. 401. εἰ μὲν ζώει 9, Ῥγ. θιαθιιά, Εαϊῑς, 

το 
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«ἳ , ; πι μέ ΗΕ Ἡ ε/ «20 φαμένη, ταχύγουνος ἀνέδραμεν εἲς ῥάχιν ὕλης, 

ἴχνια μασεεύουσα γεοσφαγέος γεγετῆρος. 

οὗ δέ οἱ εἰρομέγῃ Φρασὺς αἰπόλος, οὐ παρὰ λόχμαις 

παρθένον οἰκτείρων, ἀγεληκύμος ἔγνεπε βούτης 

ἴχνιον ἀστήρικτον ἀπηρύπτοιο τοκῇος" 

οὐ γέκυν ᾿Γκαρίοιο γέρων ἐπεδείκνυε ποιµήν' 

ἀλλὰ µάτην ἀλάλητο" µόγις δέ µιν εὗρεν ἅλωεύς, 

καὶ κινυροῖς στοµάτεσσι δυςάγγελον ἴαγε φωνήν, 

καὺ τάφον ἐγγὺς ἔδειξε γεοτμήτοιο τοκῇος. 

.”. { Παρθενικὴ ὃ) ἀἴουσα, σαόφρογε µαΐνετο λύσσῃη" 

καὶ πλοκάμους τίλλουσα φίλῳ παρακάτθετο τύμβῳ 

πορθένος ἀκρίδεμγος ἀσάμβαλοςρ" αὐτοχύτοις δὲ 

δάκρυσιν ἀεγάοισι λελουμένον εἶχε χιτῶνα. 
/ ολ ) { ἂν / 4 χείλεσι δ᾽ ἄφθόγγοισιν ἐπεσφρηγίσσατο σιγἠν 

3 ’ 3 / 1 ΄ 5 ΄ 3 ὁῥ εἰς χρόνον ᾿Ἡριγόνη δὲ κύων ὀμόφοιτος ἐχέφρων 
ρω ΄ ’ [ή ΄ πγυζηθμῷ γοόωντι συνέστιχε πενθάδι κούρη, 

μαΐ οὗ ὀδυρομένὴ συγοδύρετο, µαινοµένη δὲ 
5 ϊ ς ’ α) ’ 3 3 Ν Δ 'λ ( εἰς φυτον υψικάρηνον ἀνέδραμεν' ἀμφὶ δὲ δένδρῳ 

ἀγχονίῳ σφίγξασα περίπλοκον αὐχένα δεσμῷ, 
, 2 ᾿ / αὐτοφόνῳ στροφάλιγγι µετάρσιος ὤλειο κούρη, 

ἀμφοτέρους δονέουσα πόδας βητάρμονυ παλμῷ. 
» ε 3 Δ 4 

καὶ «Δάνε, καὶ µόρον εἶχεν ἑκούσιον' ἀμφὶ δὲ κούρην 

πυκνὰ κύων δεδόνητο, καὶ ἴαχε πένθιµον ἠχώ, 
τος / / 
Όμμασι θΘηρείοισι γοήµονα δάκρυα λείβων. 

ν. 317. εὖ δε χιτῶνα εᾱ. ϱτ. εἰ δὲ χ. οᾱ. αἩ. 

γ. 331. µαινομένη 8ο, νίδο, εἰδί Που! ροϊιμτ, τί γουθαθ δειιθ- 

τοίασς, υτβίπειαι ἀῑδθιἴρ ΠΟΠΙΙΠΔΗΘ. (αμίδ πιαδουι]πο 66µεΓς ἀῑοί- 

τάς, γα. αἆ ν. 229. 

Υ. 330. Μα]ο ἵπ εζ 1 Ἠΐο νθγθι5 5εᾳαθιά Ῥοδίροηίίας ἴία, τί 
αμ] οἱ {οθιι]πίμο (δονέουσα) αἱ 1πᾶδοι]πο (Λείβων ν. 38.) 6ε- 

Ἄρτο θα] ἀἰσαίαγ, Ἀἴαδοαλπαια 6οµ15 χού1ε νΥ. 200. 249. 244. 
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4 

Οὐδὲ κύων ἀφύλακτον ἐρημήδα κάλλιπε πούρην’ 

ἀλλὰ φυτῷ παθέμιμνεν, ἐπήλυδα ϐῆρα διώκω», 

πύρδαλιν, ἠὲ Λέοντα" παρερχοµένοισι ὃ᾽ ὅδίταις 
ιά Ε) [μ 3 , σ1/ , 

νεύμασιν ἄφθόγγοις ἐπεδείκνυεν ἄξυγα κούρην, 

δεσμοῖς ἄγχονίοισι περίπλοκον ὑψόθι δένδρου. 

οἳ δέ µιν οἴκτείροντες, ἀνήϊον εἰς φυτὸν ὕλης 
” .) ’ ΣΑΣ ] 3 ’ Δ / 

ἴχνεσιν ἀπροβατοισιν' ἄπ᾿ εὐπετάλων δὲ κορύμβων 
Δ 3 ου , ») ορ Δ παρθενικὴν ἀδμῆτα κατήγαγον’ ἀγχιφανὴ δὲ 

γαΐαν ἐκοιλαίνοντο πεδοσκαφέεσσι µακέλλαις. 

τοῖς ἅμα καὶ πεπόνητο κύων πινυτόφρονι θυμῷ' 
ή 3 , , πω πενθαλέῳ ὃ᾽ ἐβάθυνε πέδον τεγνήµονι ταρσῷ, 

Φηγαλέοις ὀνύχεσσυ χυτῆς χΦονὸς ἄκρα χαράσσων. 
χ , 3 Γ.. 3 ... εδω . 

καὺ γόκυν ἄρτιδαΐκτον ἐπεκτερέίξαν ὑδῖταυ 
λ [α ον , ς ή 1/ αν μαὺ Σξειγῖς µεθέπων ὑποκάρδιον ὀγκον ἄνίης, 

3 «εἰ 1) Πα) ο κο /.. οω «εἰς ἓον ἔργον ἕκαστος ἄνέδραμεν ὀξέξ ταρσῷ ; 

αὐτὰρ ὃ μοῦνορ ἔμιμνε κύων παρὰ γείτονι τύμβῳ 
/ ο ΄ 3 ”/ / 

Ἠριγόνης Ὁπ᾿ ἔρωτι' Φελήμονι ὃ᾽ ὤλολε πὀτµῳ. 
΄ 

Ζεὺς δὲ πατὴρ ἐλέαιρεν: ἓν ἄστερόεντε δὲ κυκλῳ 
3 4 σα: λ / Δ κά ἁ 
Ἡριγονην στηριξ8 Λεοντειῳ παρά νωτῳ 

παρθεγικὴ ὃ᾽ ἄγραυλος ἔχει στάχυν οὗ γὰρ Φείρειν 
1/ »” ρ .- ο / ο ᾖΌελεν οἴνοπα βότρυν, ἑοῦ γενέταο φονῇα. 

350 ᾽᾿]κάριον δὲ γέροντα συνήλυδα γείτονι κούρῇ 
3 / 3 , 3”, ενα ο / εἷς πόλον ἄστερόφοιτον ἄγων, ὀνόμηνε Γοώτην 

φαιδρὸν, ἁμαξαίης ἐπαφώμενον «ἆρκάδος ἄρκτου 

ολλ ----͵Ὁ0ὤ-Ὃ-ωα 

ν. 204. οὐ δέ μιν οἶπτ. οᾱ, ϱτ. θιιοιά, Εα]]ς. 
γ. 205. ἀκροτάτοισι» εζ{τι, οἵ, ΧΙΠΥΠ. 156. 
γ. 3206. αἁγχινεφῆὴ -- Φαζαν οζΐμι, αΏθυχᾶς; ῬΡναθίοιθᾶ κατήκά- 

}ον οᾱ. οἵτ. 

γ. 242. ξυνῆς οᾖ. αἷτ. νο]οπῖε Ἐα]κειρ. 
ν. 24δ. ὤλετο πότμῳ θἱ. αἳτ, οοπιἠβοηῖο 1 Ἐαϊκοιῦ. Βείομθ 

χεμαὶ Ἰοοίίοπθιι αμί(ααπα. 

ν. 301. ὀνόμῃνε εἑίτι. 
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, , μα ”. ω 
καὶ κύνα µαρμαίροντα, -Καταΐίσσοντα λαγωοῦ, 

ἔμπυρον ἄστρον ἔθηκεν, ὅπη περὶ κύκλον Ολύμπου 
| κ / ; , ς ’ 

οὔ δ΄ ποντιὰς ἄστερθεντι τυπῳ γαυτίλλεται ὀλκάς. 
Δ 2 ο» .. 1 καὺ τὰ μὲν ἔπλασε μῦθος "4γαιϊκὸς, ἠθάδα πειδὼ 

φεύδεξ συγκεράσας"' τὸ ὃ᾽ ἐτήτυμον, ὑψιμέδων Ζεὺς 
Ἡ 3 “ / 3 / αν / φυχὴν Ἡριγόνης σταχυώδεος ἀστέρι πούρης 

» / ο ς / 3 , 1 οὐρανίης ἐπένειμεν ὁμόξυγον' αἴθερίου δὲ 

360 ἄγχι κυγὸς κύνα Ὀῆκεν, ὁμοίϊον εἴδεν μοῤφῆς, 

Σείΐριον ὃν καλέουσιν ὁμόῤῥυτον: ᾽Γκαρίου δὲ 

ψυχὴν Περόφοιτον ἐπεξείνωσε ἢΒοώτη, 

καὺ τὰ μὲν οἰνοφύτῳ Ἀρονίδης πόρεν ᾿άτθίδι γαίῃ, 

ἓν γέρας ἐντύγων καὺ Παλλάδι καὺ 4ιονύσῳ. 
ον Δ { , ση 205 Ιλισσοῦ δὲ ῥέεθρα µελίῤῥυτα Λάμχος ἑάσας, 

ἀβρὸς ἐς ἀμπελύεσσαν ἐκώμασεν ἄντυγα Νάξου: 
’ δαν π Ἆ 

ἀμφὺ δέ µιν πτερὰ πάλλεν Ἔρως Φρασύς' ἐρχομέγου δὲ 

µελλογάμου Ἀυθέρεια προηγεµόνευε «4{υαίου" 
2; . 

ἄρτι γὰρ ὑπνώουσαν ἐπ᾽ αἰγιαλοῖσιν ἐάσας, 

370 παρθενικἠν Λιπόπατριν ἀμείλιχος ἔπλες Θησεύς, 

συνθεσίας ὃ᾽ ἄνέμοισιν ἐπέτρεπεν. ὑπιαλέην δὲ 

ἀδρήσας «4ιόνυσος ἐρημαίην ᾿4ριάδνην, 

γ. 254, ὅπη εᾱ. ΡΥ. 
γ. 305, ναυτίλλεται ὁλκῷ οὐ. ναυτ. "4ργώ γο]εβραῖ Θεα]ίσοι; 

Ἡ08 Ἠαμο {πΤε]Ηβίηιι5, ὁλκὰς εἴῖαπι Ἠ]λοάοπιαπας.] 

γ. 261. ὀμόῤῥυτον ὙθταιΠ πο θ8ῖ, Ἰθάιθ {αοί]ο ογΙρεπάαχα 
ὁμόῤῥοθδον, ὁμύστολον ααὶ ἁμόσσυτον: οἴοπῖπι ἀθείάεταίις ΘΒἰὰά 

ερἰπείοι, αιοὰ ἀρδῖας ροίίας μαϊιχαα, 1ο 1]αια ομπι α]τεγο 

«816 πεοεδἰιιάίπεια εκρτίµα. ᾿Ἐοχίαδδο ὁμώνυμον Βοπὶρείτ. --- 
Μαμιι ἐπώνυμον. Ι{εγπιαππιδ. 

γ. 262, ΑΠιάςδ πια]ῖ ἐπεξύνωσε. 

ν. 2606. ἑάσσας εά1ττ, 
γ. 206. ἄντυγα µαζου θὰ. ϱτ. θπιοµᾶ. Εακ. 
γ. 360. ἑάσσας εά{. 

ν. 371. συνθεσίας τ᾽ ἀνέμ. θά1ΙΙ. 
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Φαύματι μῖξεν ἔρωτα  χοροπλεκέεσσι δὲ ἨῬάκχαις 

γλὠσση Φαμβαλέῃ πεφυλαγμένον ἔννεπε μῦδον" 

Ῥασσαρίδες, μὴ ῥόπτρα τινάδατε" μὴ κτύπος ἔστω 
3ὰ μ 2λ ἴ 93 / 3 / 

ἢ ποδὺς, ἢ σύριγγος" ἑάσατε Ικυπριν ἴαύειν' 
τα ώ 33 η σ/ ; / ἀλλ’ οὐ κεστὺν ἔχει σηµάντορα Ἀυπρογενείης, 

πείθοµαι, ὡς δολόεντι Χάρις νυμφεύεται Ύπνῳ" 

ἀλλ) ἐπεὶ ὄρθρος ἔλαμψε, καὶ ἐγγύθι φαίνεται ἠώς, 

Πασιθέην εὔδουσαν ἐγείρατε τί παρά Νάξῳ, 

τίς Χάριν ἐχλαίνωσεν ἀνείμονα; μὴ πέλεν Ἡβρη ; 

ἀλλὰ δέπας µακάρων τίνι κάλλιπε; μὴ παρὰ πόντῳ 

κέκλιταυ αἰγλήεσσα, βοῶν ἐλάτειρα, Σελήνη; 

καὶ πόθεν ᾿Ενδυμίωνος ἐθήμονος ἐκτὸὺς Ἰαύει; 

μὴ Θέτιν ἀργυρόπεζαν ἐπ᾽ αἰγιαλοῖσι δοκεύω; 

ἆλλ᾽ οὗ γυμνὸν ἔχευ ῥοδόεν δέµας, εὖ θέμις, εἰπεῖν, 
κ ολ 3 / { 3 / σ/ 
ἌΝαξιας Ιοχέαιρα ποἸγων αμπαύεται «γρης, 

Θηροφόνους ἱδρῶτας ἀποσμήξασα Φαλάσση" 

Ίέκτευ γὰρ γλυκὺν ὕπνον ἀεὺ πόνος ἀλλ᾽ ἐνὶ λόχμη 

΄ἄρτεμιν ἑλκεχίτωνα τίς ἔδρακε; µίμνετε, Ῥάκχαι ". 

στῇθι, ]άρων: μὴ δεῦρο χορεύσοατε’ Άῆγε λιγαίνων, 

Τὰν φίλε, μὴ σκεδάσειας ἑωΐον ὕπνον "αδήνης, 

καὶ τίνι Παλλὰς ἔλειπεν ἓὸν δόρυ; καὶ τίς ἀείρει 

χαλκείην τρυφάλειαν ἢ αἰγίδα Τριτογενείης ; 

Γη / 

Τοῖα μὲν ἔννεπο Ἠάκχορ" ἀπὸ ψαμάθοιο δὲ δειλή, 
! 3 ΄ 2) 4 ἃ 

ὕπνον ἀποσκεδάσασα, δυσίµερος ἔγρετο κούρη, 

καὶ στόλον οὐκ ἐνύησε, καὺ οὐ πύσιν ἠπεροπ]α: 
σα Ἡἳ . ιά ' ., 

ἀλλὰ σὺν ἀλκυόγεσσι Ἰυδωγιᾶς ἔστενε νύμφη, 

ν. 276. ἑάσσατε οὔ{τι. 

γ. 387. πόνων ἀναπαύεταειζ οἵ. ν. 121. 

γ. 207. ἐνόῃσεν οὐ πόσιν 9. ϱχ. ομιριὰ. Ἐα]ις, 
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.Τ ε ἠϊόνας µεθέπουσα, βαρύῤρομον ἔδγον ἐρώτων. 
1. , / ἠΐθεον δ᾽ ὀνόμηνεν: ἐμαίνετο ὃ᾽ ἐγγύθι πόντου, 

ὑλκάδα διξοµένη: φΏονερῷ ὃ᾽ ἐπεμήνιεν ὕπνῳ, 

καὺ ΤΙαφίης πολὺ μᾶλλον, ἐμέμφετο μητρὶ Φαλάσση" 
κα 18 , 

καὶ Ῥορέην ἱκέτευε, καὶ ὄρκιον εἶπεν ἀήτην, 

ὕρκιον ώλρείθυιαν, ὅπως πάλιν εἲς γθόνα Νάξου 

κοῦρον ἄγοι' γλυκερὴν δὲ τὸ δεύτερον ὀλκάδα Λεύσσῃ " 
λα ο 

«“ἰολον ᾖτεε μᾶλλον, ἄθελγέα' λισσομένῃ δὲ 
’ λ ρ ν ’ ολα 

πείίετο, καὺ κατένευσε, καὶ ἀντικέλευῦον ἄήτην 

πέµψεν;, ἵνα πνεύσειε’ ποθοβλήτοιο δὲ κούρης 
ά ς 3 

οὗ ΛΒορέης ἀλέγιζε, δυσίµερος’ ἀλλὰ καὶ αὐταὺ 

παρθενικῇ κοτέοντο τάχα ζηλήμονες αὗραι, 
ς { ρω / Δ αἳ τότε νῖωα κόμισσαν ἐς “τθίδα. παρθενικἠν δὲ 

αὐτὸς Ἔρως θάμβησεν ἀπενθήτῳ ὃ᾽ ἐνὶ Λάξῳ 

εἰσιδέειν ἐδόκησεν ὀδυρομένην «άφροδίτην" 
-- δὲ ’ νμβς 4] 5. / κ ἦν δὲ φακινοτέρη καὶ ἓν ἄλγεσι καί µιν ἀνίη 
3 , [ή , 9 ’ 

ἄχνυμενην κὀσμησθ' κινυροµενη δ' “ριάδνῃ 

εἴκαθεν ες κρίσιν ἦκα φιλομμειδὴς «ἀφροδίτη, 

γ. 300. βαρύδροµον οὐ(τῖ, 
γ. ὃοο. ὀνόμῃηνεν εὐ1ῖς. 
γ. 5ο2, Παφίης --- θαλάσσης θά[τ, μειγείβθ. 
ν. 5ο5. ἀήτη εἀῖτ. οομῖγα ΒΕΗδΙΠΙ. 
ν. 5900, τοδεύτερον --- Λεύσῃ αᾱ. Ῥτ, Ῥτϊας τοείῖα5 θοερίατα ἐπ 

οᾱ, α]ι. 

γ. 596, µεσσοµένη δὲ θᾱ. Ῥχγ. Λισσομένη εἰ. αἲῑ, αῖ ρταθεερεταῖ 

τας. 

ν. 51ο, τάχα τηλήμονι 64, Ῥτ. θπιθηά, Έα]. 

ν. 213. ἐρῶν 9. ἀπ᾿ εὐθήτῳ 'εᾱ. Ῥτ. ἐρῶν Ὁ. ἀπευκταίῳ εᾱ, 
αἷι. οκ 1η[ε]οϊ εοπίθοῖι. ΕαῑΙ. ομῖ γοτα Ἰθοίο δεσία5 ἀθιπιπη {πα 

Μιθμίθιη νου, Έαπι τεδταῖτ οἰίαμι Ἠιοᾷοιπαμαθ. 

γ. 516. ἐς κρίσιν ἦκε οἁιι. ἥ κε Ῥτοροπεβᾶαξ Έα]. εἰ κρίσις ᾗε 
ἰουίαθαξ Όσα, Ὑενὶδδίμιαα ϱδι αἀγοιο. ἦκα. Ἠλμοάοπιαμαμδ: δὲ 

αρίσις ᾖκδ. 
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ἑμερόεν γελόωσα”" καὺ εἴκαθεν ὄμματα Τειθοῦς 
ἃ , 12 τεμε ’ Ἅφ καὺ «Χαρίτων καὶ Ἔρωτος ἔπήρατα δάκρυσι κουρης. 

απ 4 / ’ 3 ραἲ , 
ὀψὲ δὲ δακρυὀεσσα τὀσην ἐφθέγξατο φωνήν: 

5/, 3 ἡ ) Σ ἳ 5) 4 2) , 
Ύπνος ἐμοὶ γλυκὺς ἠλθεν, ἕως γλυκὺς ῴχετο ϐησευς. 

αἴθε µε τερποµένην οὐ κάλλιπεν' ὑπναλέη δὲ 

Ἱεκροπίην ἐνόησα, καὶ ἐνδόθι Θησέος αὐλῆς 

ἀβρὸς ἔην ὑμέναιος ἄειδομένης «άριάδνης, 

καὺ χορός" ἡμετέρη ὃ᾽ ἐπεκόσμεε τερποµένη χεὶρ 

εἰαρινοῖς πετάλοισι τεθηλότα βωμὸν ᾿Ερώτων; 
λ , / Ἔ, "» { Ε] , - , 

καὶ γάµιον στέφος εἶχον  ἔην δέ µοι ἐγγύθε Θησεύς, 

εἵμασι νυμφιδίοιδι Φυηπολέων ᾽4φροδίτη. 
” ω 2) 3) , 3 , ρ 

ὤμοι, ποῖον ὄνειρον ἴδον γλυκύν' ἄλλα µε φεύγων, 

ῴχετο, καλλείψας ἔτι παρθένον’ ἴλαθι, Πειθώ" 

ταὺτά µου ἀχλυόεσσα γαμοστόλος ὤὥπασεν ὀρφνή, 
|) Ν { ’ / ν «/ 2. άν. 

καὶ φὈονερὴ τάδε πάντα φαεςφόρος ἤρπασεν Πως 
/ .) στ κε ' υ ἐγρομένη ὃ᾽ οὐχ εὗρον ἐμὸν πὀθον᾽ ἠ ῥᾳ καὶ αὐταὺ 

εἰκύνες ἀντιτύπων ζηλήμονές εἶσιν ἐρώτων, 
5/ ή 3 ΄ 3/ 3 ΄ ὕττι τελεσσιγάµων ἀπατήλιον ὄψιν ὀνείρων 
ς Ν αν ἰΚ τα / ’ 4 
ἵμερτην ἔνοησα, καὺ ἵμερόεις φὺγ6 Θησευς ; 

εἲς ἐμὲ καὶ φίλος Ύπνος ἄνάρσιος"' εἴπατε, πέτραι, 

εἴπατέ µου δυςέρωτι" τίς ἥρπασεν ἀστὸν ᾿4θήνης; 

εἶ Ῥορέης πνεύσειεν, ἐς ώορείθυιαν ἱκάνω " 

ἀλλά µοι «ορείθυια γολώεται, ὅττι καὶ αὐτὴ 

αἷμα φέρει Ἰ{αραθῶνος, ὅθεν φίλος ἔπλετο Θησευς. 

ο... 

ν. 18. δάκρυα 641, αρθτῖο ΘΗΓΟ6. 
γ. Ό2ο. ὤχετο οἡ{τε, 
γ. 521. ἔτι κάλλιπεν οἁ τι. 8ἶπο 8681. «Φάπαί]θια . δίτιοἑαΓ8ΠΙ 

νίᾷ. ν. 500. οκ ὑπναλέην δὲ εἀΐτας νυ]ρο; 1ηα1θ. 
ν. 527. ἕλμασι νυμφ. 41. οοπἰωποξἰοπἰδιδ 5ροη5. Ἱεριάθ Ἱωα- 

Ρα, ἘπιεηδανΙί οσα Ἠ]οοιπαπας, 

ν. 028. ὤμοι οἆ. ϱν. ἀθϊπάθ οἷον αἰταφαθ οὔ1ξ, ο. νΥ. 621. 
γ. 620. παρθένος εἀιτ. Ἐπιεπάαγ]ε εὔἴατα Ἠλοάομαδηπμιις. 
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εὖ Ζέφυρορ πλονέει, Ζεφυρηϊδι δείξατε νύμφη, 

Ἴριδε, μητρὺ Πόθοιο, βιαζοµένην “ἀριάδνην: 

εἰ Νότος, εἶ Φρασὺς Εύρος, ἐς ᾿Ἠριγένειαν ἱκάνω, 
µεμφομένη φθονερῶν ἄνέμων δυρέρωτυ τεκούσῃ. 

δὸς κενεὴν πάλιν, ὙΎπνε, φίλην χάριν, ἴσον ἐκείνῳ 

πέµπων ἄλλον ὄνειρον ἐπήρατον, ὄφρα νοήσω 

Κύπριδος ὑπναλέης γλυκερὴν ἀπατήλιον εὐνήν" 

μυῦνον ἐμοῖς δήΌυνον ἐπ᾽ ὄμμασιν, ὄφρα νοήσω 

ἄπνοον οἴστρον Ἔρωτος ὀγειρείων Υμεγαίων, 

εἰ μὲν ἓς «τθίδα γαῖαν, ἐπίκλοπε νυµφίε Θησεῦ, 

σὺν πλόον ἔμ Ίνάξοιο µετήγαγον ἅρπαγες αὗραι, 

εἰπέ µου εἰρομένῃ, καὺ ἐς «4ἰόλον αὐτίκα βαΐνω, 

μµεμφομένη ῥοθίοισι καὶ οὐγ δὁσίοισιν ἀήταις 

εἰ δέ µε, τὴν Λιπόπατριν, ἐρημάδι πάρθετο Νάξῳ, 

καὶ, σέθεν ἀγνώσσοντος, ἀμείλιχος ἔπλεε ναύτῆς, 

ἤλιτεν εἲς Θησῖα, καὶ εἰς Θέμιν, εἰς ριάδνην 

µηκέτι ναυτίλος οὗτος ἴδου ποτὲ πομπὸν ἄήτην 

μὴ δέ µιν ἀσταθέεσσι συνιππεύοντα Φυέλλαις 

ἵλαος ἀθρήσειε γαληναῖος Ηελικέρτης: 

ἀλλὰ Ἱότος πφεύσειεν, ὅτε χρέος ἐστὺ Ῥορῇος" 

Εῦρον ἴδοι, Ζεφύρου κεχρηµένος' εἰαρινοὶ. δὲ 

ποντοπόροις ὅτε πᾶσιν ἐπιπνείουσιν ἄῆται, 
/ / .. ς ’ ’ 

χειµερίη τότθ μοῦνος ὁμιλήσειδ Φαλάσση. 

ν. 555. ἀγνώσσοντες -- ἔπλεε Θησεύς εᾱ. Ρτ. χθοίο ΕΙΠΕΙ(αΥθ- 

ταῖ Εα]κ. 5εἆ ἀγνώσσοντες πιβηδίῖ ἵπ θὰ, αἲτ, 

ν. 297. αὐτὸς ἴδοι πομπὸν εᾱ, Ῥτ. ποτὲ ἠπτετροδίίατα {π εᾱ. 
αἴι, εοττἰσεπἰο Ἑαλκ. 96ἀά Ῥ]τα ροϊαἰδδεμῖ ἠμγεπίτί, αἲ πάλι νεῖ 

τινά. 

γ. 261. εἰαρινοῖς θά ΙΙ. πμ αρίθ, 

γ. 265. χειµερίῃ ποτέ εἁδί. ᾳαοᾶ Σοτίαθδθ ποπ ἀἆαπιμαμάιπι. 
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ἤλιτε ναυτίλος οὗτος ἀθέσμιος" ἀλλὰ καὶ αὐτὴ 

ἀασάμην, ποθἐουσα σαόφρονος ἀστὸν ᾽4θήνης. 

αἴθε µιν οὖκ ἐπόθησα δυςίµερος" εἰς Παφίην γὰρ 

ὑππόσον ἑμερόεις, τόσον ἄγριος ἔπλετο Θησεύς" 

οὔ τάδθ µοι κατέλεξεν, ἐμὸν μµίτον εἰσέτι πάλλων' 

οὗ τάδε µου κατέλεξε παρ ἡμετέρῳ λαβυρίνθῳ. 

αἴθε µιν ἔκτανε ταῦρος ἀμείλιχος" ἴσχεο, φωνή, 

ἄφροσύνης' μὴ κτεῖνε γέον γλυκύν' ὤμοι ἐρώτων" 

Θησεὺς ἔπλεε μοῦνος ἐς εὐώδινας -4δήνας. 

οἶδα, πόθεν µε λέλοιπε' μιῆς τάχα παρθενικάων 

σύμπλοον ἔσχεν ἔρωτα, καὺ ἓν ζαραθῶνι χορεύει 

ες ἑτέρης γάμον ἄλλον' ἐγὼ ὃ᾽ ἔτι ΛΝάξον ὁδεύω. 

παστὸς ἐμὸς πέλε Νάξος, ἐπίκλοπε νυµφίε Θησεῦ: 

ὤλεσα καὺ γενέτην καὶ νυμφίον' ὤμοι ἐρώτων" 

οὐχ ὁρόω «Ἰζίνωα, καὶ οὗ Θησῖα δοκεύω" - 

Ἰγωσσὸν ἐμὴν προλέλοιπα, τεὰς οὐκ εἶδον ᾿4θήνας 

πατρὸς ἐνοσφίσθην καὶ πατρίδος" ἆ μέγα δειλή, 

ἕδνον ἐμῆς φιλότητος ὕδωρ ἅλός" εἰς τίνα φεύγω; 

τίς Φεὸς ἁρπάξει µε, καὶ εἲς ΙΜαραῦῶνα κοµίσσει, 

Ἀύπριδι καὶ Θησῇ]ϊ δικαζοµένην ριάδνην; 4 

τίς µε λαβὼν κοµίσειε δι οἴδματος; αἴθε καὶ αὐτὴ 

ὑμετέρης µίτον ἄλλον ἴδω πομπ]α κελεύθου" 

τοῖον ἔχειν ἐθέλω καὶ ἐγὼ µίτον, ὥς κεν ἀλύξω 

«ἰγαίης ἁλὸς οἴδμα, καὶ εἲς Ιήαραῦθῶνα περήσω, 

ν. 564. ἄλιτεν οὗτος ἄθεσμος ὃ ναυτίλος 6άϊβι Ὑεχει α Νομηὶ 
εἸεραπίία α)εμ]δδίπιο, ) 

ΥΥ. 568. 60. αὐτὰ δέ µοι κατέλεξεν Εἳ ν. 3, κατέλεξε οἁ{ε. 
ΊΠεουτη επιοπάανῖϊ Όωμαρθιας, οδοιἴαπίθς κατέλεξας 8οτβεις, αιιαθί 

ὰᾷ {π αἰχοάιθ Ύθγεα γο] ρτορίος απείσαπι Πθχί ροβείζ. 

γ. 581. ὕδωρ χολοὺς ἐς τίνα ε. Ῥτ. ὕδωρ καλὸν εᾱ. αἲτ, ϱ 
οομίθοῖ, Έα], ὅδωρ ἁλός τοοῖο Θοα]ρ. 
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΄ ΄ 

ὄφρα περιπτύξω σε, κιὺ εἶ στυγέεις “4ριάδνητ, 
, ’ ὄφρα περιπτύξω σε, τὸν ὁρκαπάτην παρακοίτην. 

299 δέξο µε, σῶν λεχέων Δαλαμηπύλον, ἣν ἐθελήσης, 

καὶ στορόσω σέο Λέκτρα, μετὰ Ἀρήτην «Ἱζαραθωνίς, 

οἷά τε ληϊσθεῖσα" καὶ ὀλβίστῃ σέο νύμφη 
, ς νά ῤ 5 Δ σ ,/ 

τλήσοµαι, ὡς Φεράπαινα, πολύκροτον ἰστὸν ὑφαίγειν, 
λ - 1/ ή ’ οφ 

καὶ φΏονεροῖς ὤμοισιν ἀήθεα κάλπιν ἀείρειν, 
τω ους φ 505 καὶ γλυκερῷ Θησῆϊ φέρειν ἐπιδόρπιον ὕδωρ, 

μοῦνον ἴδω Θησῆα" καὶ ἡμετέρη ποτὲ µήτηρ 

ἀγρονόμοις «Φήτευε, καὶ αὐχένα κάµψε νομῆῦ" 
) 3 3} ο) / ι , 

βοσπομένῳ δ᾽ ὀάριζεν ἀφωνήτῳ τινὺ ταύρῳ, 

καὺ ῥοῦ ταῦρον ἔτικιδ' µελιζοµένου δὲ βοτῆρος 
; 3 { 1! ε/ Ἆ 3 ΄ 

4οο πηκτίδος οὐ πὀθον ἔσχεν, ὅσον μυκηῦμὸν ἄκουειγ. 
Δ ΄ 

«οὐ μὲν ἐγὼ ψαύσοιµι καλαυύροπος, οὗ περὶ φάτνη 
, , Δ [ή 

σιήσομαι" ἡμετέρης δὲ παρέσσοµαι ἐγγὺς ἀνάσσης 
΄ Δ ρω ] ε) Δ 3 , 

φεγγόµενον δὲ νυῷ σε, καὶ οὗ μυκηύμὸν ἀκούω: 

καὶ τεὸν ἱμερύεντα γάμων ὑμέναιον ἀείδω, 
πω / ’ [ή 

405 ζῆλον ὑποκλέπτουσα φεοζυγέος σέο νύμφης. 

ν. 501. Ἀρήτην ᾿4ριάδνην θᾱ. Ῥτ, 5119 5εηδα, Ἀρήσσην ᾿ἀριά- 

ὄνην ϱᾱ. αἷτ. οοσεὶρουίο Εαλκοηρυχρίο, ὣῷθά ορροφίίο τεφιάτίας, 

οἳ ααοά αἰποῖ Ῥτία5 γοσαρα]ατα, μετὰ Ἀρήτην Ἰάθπι 1πγο]νίε, 
ααοά Ἐα]ῑς. ααθδίντ, ἁπαππ(ααχα ρτορείαπι θρδεῖ: μετὰ ἸἈρήσ-- 

σην, Ἰαραθωνίε, --- Ῥταεδίατει Ἰαραῦθῶνι, ΟοπιρᾶΤα Υ, 704. 

ΦΠεγπιαηπιις. 

γ. 202. ὀλβίστη --- νύμφη εά1ττ. 

γ. 599. μελιζομένοιο βοτ. θἀΙτ. ἀε[οῖοπῖο «ορι]α. 

γ. 4οο. μηκυθμὸν εᾱ, ϱγ. 

γ. 4οι. Ἐογίαδεε Φαὖὐσαιμι --- παρὰ φ. 

γ. 402. φθεγγοµένῳ Πίνωὶ καὶ οὐ µ. θἀϊπ. Ἠλοάοπιαπηθ: 
υπιθπό πα. φθεγγόμενον Θησῆα κ. γο]εραι Όσα]. ρθδθυηζαϊο 
ογα Ιολ πεχα, εί {οχίαβδθο Ίοσιβ ποµζι θδῖ ἀμΐθρετ, οἱ εχ- 

οἷαίς αΠαίά. 

τ. 4οδ. ὑπκλέπτουσα ἐριζυγέος 6. Ῥτ. θιπεπᾶ. Εα]ῑς, 
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ϱω ῤ , κ λΑ 4 

στῆσον ἈΝαξιάδεσσι παρ Ί9σν ποντοπορευω», 

οτῆσον ἐμοὺ σέο νῆα" τί, ναυτίλε, καὶ συ χαλέπτεις; 

ὢς ἄρα «καὶ σὺ πέλεις ΙΜαραθώνιος" εἰ μὲν ἵκάνεις 
3 Ε] 4 ’ ” ε/ ./ 3  ν) / εἲς ἐρατὴν σέο γαΐαν, ὑπῃ δόµος ἐσεὶν ᾿Ερώτων, 
[ή , Π 

δέξο µε δειλαίην, ἵνα Ἱέκροπος ἄστυ γοήσω᾽ 
3 ή / Δ 3 ’ , 

εἶ δέ µε καλλείψεις, καὶ, ἀμείλιχε, ποντοπορεύεις, 

εἰπὲ τεῷ ΘησΏς κινυροµένην “4ριάδνην, 
, , , µεμφομένην ἀτέλεστον ἐπίκλοπον ὄρκον ἐρωτων. 

οἶδα, πὀθεν Θησῆος ὑπόσχεσιν ἠπεροπῆος 
πω 2/ : 7 Φῆκεν Έρως βαρύμηνις ἀνήνυτον" ἀἄντὺ γὰρ Ἡρης, 

ἣν ζυγίην καλέουσιν, ἀπειρογάμοιο Θεαίνης, 

ὤμοσεν ἀγράντοιο γαμήλιον ὅρκον 4θήνης" 

1Ιαλλάδος ὅρκον ὄμοσσε" τί Παλλάδι καὶ Κυθερείη; 

Τοῖα κινυροµένης ἐπετέρπετο Ἠάκχος ἄκουων " 

Ἀεκροπίην ὃ᾽ ἐνόησε, καὶ ούνγομα Θησέος ἔγνω, 
.) 1/ / καὺ στόλον ἐκ Κρήτης ἀπατήλιον' ἄγχι δὲ κούρης, 

ἔνφεον εἴδος ἔχων ἀμαρύσσετο" παρθενικήν δὲ 

φέρτερον εἰς πόθον ἄλλον ἐμάστιε κέντορι κεστῷ 
ο. ’ ς πὃ , Φοῦρος Ἔρως περίφοιτος, ὅπως Μινωΐδα κουρην 

πειθομένην ζεύξειε κασιγνήτῳ «4ιονύσῳ. 
3 |) , , 3 ῤ καὺ κινυρὴν δυςέρωτα παρηγορέων “4ριάδνην, 
” μ)) ῤ , ευ Λε. ρω τοῖον ἔπος φάτο Ῥάκχος ἓῇ φρενοθελγέῦ φωνῇ" 

/ ά ΠΙαρθένε, τέ στενάχεις ἄπατήλιον ἄστὸν “4θήνης; 

μνῆστιν ἔχεις Θησῆος; ἔχεις «4ιόνυσον ἀκοίτην, 

45ο ἄντὶ μινυνθαδίου πόὀσιν ἄφθιτον' εἰ δέ σε τέρπει 

πο ----ὑ“«“«Ἅὁρ”-οο ο 

γ. 4οθ. ἠόσι οὐ11ῖ. 

γ. 4ο0. ὅπη οᾱ. Ρν. 
γ. 419, ἀνήλυτον εᾱ. Ῥτ. επιθιά, Ἐα]]ς. 
Υ. 418. ὅρμον ὅμοσσε εἡ. Ῥτ. επιοπά. Εαϊῑ. 
γ. 410. πινυροµένης ἐτέρπετο θᾱ. Ῥχ. πιθπᾶ, ἀάθια Εα]ῑ. Ῥγαθ- 

1θτθᾶ Ῥχοροπεπϐ μάλ᾽ ετέρπετο. 



13 ΝΟΝΝΟΤ 

/ ιν [ή 
ἥλικος ἠϊθέου βροτόεν δέµας, οὔ ποτε Θησεὺς 

ΔΝ 

εἷς ἀρετὴν καὶ κάλλος .ἐριδμαίνει «4ιονύσῳ. 

ἀλλ’ ἐρέεις' γαετῆρα πεδοσκαφέος λαβυρίνθου, 

δισσοφυῆ φοίνιξεν ὁμόζυγον ἄγέρα ταύρῳ" 

455 οἴδας ἄοσσητῖρα τεὸν µίτον' οὐ γὰρ ἀγῶνα 
Ξ { , 

εὗρεν ἄεῦλευειν πορυγηφορος ἀστὸς ᾿4δήνης, 
δω .’ 4 ε ιά Π 

εἰ μὴ ὃῆλυς ἄμυνε ῥοδόχροος" οὐ σὲ διδάξω 

καὶ Παφίην, καὶ Ἔρωτα, καὶ ἠλακάτην “ριάδνης. 
{ ’ / 3 -ω 

αἰθέρος οὖκ ἐρέεις ὅτι µείζογές εἶσιν -«49ῆναι ' 

44ο οὐ ἄν παμµεδέοντι πανείκελος ἔπλετο ἸΜίνως, 
Ἡ [ ε) - Δ ς 2.9 { 3 3 ’ 

σὸς γεγέτης' οὗ Ἀγωσσὸς ὁμοίϊός ἐστιν Ὀλύμπῳ. 

οὐδὲ µάτην στόλος οὗτος ἐμῆς ἀπεβήσατο Νάξου" 

ἀλλὰ Πόθος σε φύλαξεν ἀρειοτέροις ὑμεναίοις. 

ὀλβίη, ὅττι λΛιποῦσα χερείονα Θησέος αὐλὴν 
/ 5 3 « [ή [ή 445 δέµνιον ἵμερόεντος ἐςαθρῆσεις 4ιονύσου" 
’ , ῴα/ 5 5 , 3 ΄ ν ἵ 

τί πλέον ἤθελες εὖχος ὑπέρτερον; ἄμφότερον γὰρ 
ο) α στ 1Η ς λ / Αν) / 

οὐρανὸν οἴἶκον ἔχεις, ἑκυρὸς δέ σοέ ἐστι Κρονίων. 

οὐ σοὶ Κασσιέπεια δυνήσεται ἰσοφαρίζειν, 

παιδὸς ἑῆς διὰ κόσμον Ολύμπιον' αἰθερίους γὰρ 

45ο δεσμοὺς “ἄνδρομέδη καὶ ἓν ἄστράσιν ὤπασε Περσεύς" 
φ1 4 Ν τν / / , ο’ 3 ο ἀλλὰ σοὺ ἀστερόεν τελέσω στέφος, ὥς κεν ἀκούσης 

ον 3 { ά ’ 
εὐνέτις αἰγλῆεσσα φιλοστεφάγου «4ιονύσου. 

ή / απ αροαι ’ , 
Εἶϊπε, παρηγορέων’ καὶ ἐπάλλετο Ἰάρματι κούρη, 

ρω ρω 5 ΄ 

μνῆστιν ὅλην Θησῆος ἄποῤῥέψασα ὣαλασσῃ, 

455 οὐρανίου μνηστῆρος ὑποσχεσίην ὑμεναίων 

γ. ἀδά. φοίνιξεν εᾱ. ϱτ. επποπάαϊαπα {πι αἳτ, οἳ αἲ Ἠ]οάοππδηπο. 

γ. 4255, εἶδας ὦοσσητ. θᾱ. Ῥτ. εππεπᾶ. Ἐα]ῑς. ἀαῖα ορᾶοπο Ἱπίες 

οἶδας αἳ εἶδες; Ῥτίιι5 εᾱ. αῑτ. τεοερίξ, Ῥτοβανίίααθ Ἡλοάοπιαπμμθ. 

γ. 427. Όῆλυς ἔμιμνε ῥ. εά[ι. ἱπερίθ. 
γ. 428. ᾿Αριάδνην εἀία. ἘπιοπάανΙῖ οἰίαπι Ἠ]λοάοπιαπμας, 
γ. ἀδο. ᾿νδρομέδης θά τι, Οοτνεκίῖ εἴαια Ἡ]ιοάοπιθηπας. 



4ΓΟΝΥΣΙ4ΝΚ.ΟΝ ΙΜ27. ΧΙ. δ1: 

δεξαµένη. καὶ παστὸν Ἔρως ἐπεκόσμεε Ῥάκχῳ" 

καὺ χορὸς ἐσμαράγησε γαμήλιος" ἀμφὶ δὲ παστῷ 

ἄνθεα πάντα τέθηλε" -καὺ εἰαρινοῖσυ πετήλοις 

Νάξον ἐκυκλώσαντο χοριτίδες ᾿Ορχομενοῖο " 

46ο καὶ Φαλάμους ἐλίγαινεν “4μαδρυάς' ἄμφὶ δὲ πηγαῖς 

Νηϊίὰς ἀκρήδεμνος ἀσάμβαλος ἤνεσε Νύμφη 

δαύµονι βοτρυόεντυ συναπτοµένην ᾿4ριάδνην. 

Ὀρτυγίῃ ὃ᾽ ὀλόλυξε» πολισσούχοιο δὲ Φοίβου 

γνωτῷ νυμφίον ὕμνον ἄνακρούουσα «4υαίῳ, 

466 εἲς γορὸν ἐσκίρτησε, καὺ ἀστυφέλικτος ἐοῦσα. 

πορφυρέοις δὲ ῥόδοισι, περίτροχον ἄνθος ἐρέπτων, 

µάντιο Έρως πυρόεις στέγος ἔπλεκε σύγχροον ἄστρων, 

οὐρανίου στεφάνοιο προάγγελον" ἀμφὺ δὲ νύμφης 

Λαξιάδος σκίρτησε γαμοστόλος ἐομὸς ᾿Ερώτων. 

47ο ἍἈαὶ ζυγίοις Φαλάμοισιν, ὁμιλήσας ὑμεναίοις, 

ἌἈρυσοπάτωρ πολύπαιδα γονὴν ἔσπειρεν ἀκοίτης" 

καὶ δολιγἠν πολιοῖο χρόνου στροφάλιγγα κυλίνδων, 

µητέρος εὐώδινος ἕῆς ἐμνήσατο “Ρείης. 

καὶ «Χαρίτων πλήΘουσαν ἀμεμφέα Νάξον ἑάσας, 

475 Ἑλλάδος ἄστεα πάντα μετήϊεν' Ἱπποβύτου δὲ 

ργεος ἐγγὺς ἴκανε, καὺ εἰ λάχεν Ἴναχον Ἡρη. 

ν. 45ο. χοροίτιδες θά1ττ. 

γ. 4θο, ἁμαδριάς θᾱ. Ρε. επιεµᾶ. Ἐα]]ς. 

ν. ἀθθ. πορφ. τὸ ῥ. π. ἄνθος ἐρώτων ϱἁλί. εἴπθ 66ΗΦι, (Ο- 
οἴαπίογ χθοθρῖ οπιεπάαίοπθπι {ΟΥί4886 11ΟΥ 88119 οθχῖαϊηο 

γ. 467. σύγχρονος ἄστρων ο(τ. χηα]ο. 

Ὑγ., 408. 54. προάγγελος -- νύµμφαε Ναξιάδας θάΠῖ, 1ο 1ρ- 

Ἠπθ, προάγγελον οίίαπι Ἠ]οάοτιανηθ. 

γ. ἀ7ι. Νοϊαπάσπι χρυσοπάτωρ ἆθ Βαοσ]ιο, Θο]ς, 

Το]. ΠΠ. ΚΚ 



ον ά 

48ο 

4δ5 

495 

Ν ο ΝΙΝΟ 

οἳ δέ µιν οὖν ἐδέχοντο" χοροπλεκέας δὲ γυγαῖκας 

καὶ Σατύρους ἐδίωκον" ἄπηυνήσαντο δὲ Φ ύρσους, 

µή ποτε δηλήσαιτο Πελασγικὸν ἕδρανον ρη 

ζηλήµων, ᾿βαρύμηνις ἐπιῤρίθουσα 4υαίῳ" 

Σειληνοὺς δὲ γέροντας ἐρήτυον, ἄχνυμένας δὲ 

᾿Τναχίδας Διόνυσος ὅλας οἴστρήησε γυναῖκας" 

μυκηθμῷ ὃ) ἀλάλαζον 24χαιίδες" ἀντομένοις δὲ 

Ἔχραον ἐν τριόδοισιν’ ἐπὶ σφετέροισι δὲ δειλαὺ 

ὀρτιτόκοις βρεφέεσσιν ἐπωξύνοντο µαχαίρας, 

ὧν ἢ μὲν ξίφος εἶλκε, καὶ ἔκτανεν υἶέα µήτηρ" « 

ἄλλη δὲ τριέτηρον ἀπηλοίησε γενέθλην' 

καΐ τις ἄνηκόντιζεν ἐς ἠέρα κοῦρον ἀλήτην, 

εἰθέτι μαστεύοντα φίλον γλάγος" ὀλλυμένων δὲ 

Ἴνωχος ἄρτιτόκω» βρεφέων ἐπεμαίνετο πότμῳ: 

µήτηρ ὃ᾽ ἔκτανεν υἷα, μαὶ οὗ πόθος ἔπλετο μαζῶν 

παιδοκόµων, οὐ μγῆστις ἀγαγκαίου τοκετοῖο" | 

Ἀστερίων ὃ᾽, ύθι πολλὰ Φαλύσια μείζονος ἥβης 

Πϊθέων κείροντο λιπότριχος ἄνθεα κόρσης, 
.) η ”ω 3’ Δ σώ ’ , ΄ 

αὐτοὺς παῖδας ἔδεκτο, παὶ οὐκέτι βοστρυχα χαίτης. 

Καίΐ τις ἰδων τινα λάτριν ἐπερχομένοιο «4υαίου, 
.. ’ ’ . ή . , 9 τοῖον ἔπος κατέλεξε, ΠΠελασγίδος ἀστὸς ἀρούρης 

μ.μ --οωων 

ν. 48ο, ἐπιβρίζουσα οὐ. Οοττοκίῖ εἴῖαια Π]ιοάοπιαμμας, αι 

πὰ αἀποϊαίίοπες αἀδοι{ρείῖ: ρ ἐπιβρίζούσα ἀῑθρ]οεῖ. '' 

γ. 491. διῤηνοὺς θά({ξ. 

γ. 483. ἀντομένης δέ εᾱ. Ρε. θιπθπᾶ, Εαϊϊκ. 

γ. ἀδά, δειλαῖς θὰ. Ῥτ. δειλοῖς θᾷ. αἷι. εκ. ἱπ[ε]ίοί οομϊεεῖ. Ἐαϊ]ς, 

γ. 48δ, µαχαίραις εἁ{πι, 

ν. 487, ἄλλη τριέτηρον ϱᾱ. Ῥχ. ρᾶτίςι]απι τεγοσαν{ῖ Εκ]. 



4ΙΟΝΥΣΙ4ΑΚΩΝ Μ7. ΧΙΖΗ.. διδ 

Οὗτος, ὃ βότρυν ἔχων, διφυὲς γένος, ἄξιον Ἡρης 

”θγος ἔχει 1Περσῆα, καὶ οὐ γατέει «4ιονύσου 

δοο ἄλλον ἔχω «4ιὸς υἷα, καὶ οὗ 'Ἠάπχοιο χατίζω, 

ποσσὶ πολυσκάρθµοισυ πατεῖ «4ιόνυσος ὀπωρην'" 

ἴχνεσιν ὑψιπόροισιν ἐμὸς γόνος ἠέρα τέμνει. 

μὴ κισσῷ δρεπάνην ἰσάδετε" καὺ γὰρ ἀρείων 

Άάκχου «Ἀυρσοφόρον δρεπανηφόρος ἔπλετο ΙΠερσεύφι 

6ο5 εἰ στρατὸν ᾿Γηδὸν ἔπεφνεν' ἄέθλιον ἴσον ἐνίψω 

Ὅτς Γοργοφόνῳ Τερσῆϊ, καὺ Ινδοφόνῳ «{ιονύσῳ. 

εἰ δὲ πολυκλύστοιο παρ Ἑσπέριον κλίμα πόντου 

ὀλκάδα λαϊνέην Τυρσηνίδα πῆξε «Ψαλάσση, 

κῆτος ὅλον περίµετρον ἐμὸς πετρώσατο ΠΠερσεύ. 

διο εἰ δὲ τεὸς Διόνυσος ἐρηιιονόμῳ παρὰ πόντῳ 

ὑπναλέην ἐσάωσεν ἔπ᾽ πως ̓ άριάδνην, 

δεσμοὺς ἀνδρομέδής πτερύεις ἀνελύσατο Περσεύς, 

ἄξιον ἕδνον ἔχων πετρώδεα ὃΤρα Φαλάσσης. 

οὗ κλυτὸς ἀνδρομανῆ», Παφίης χάριν, οὗ ποτε Περσεὺς: 

δι Θησέυς ἱμείρουσαν ἕὴν ἐῤῥύσατο νύμφην' 

ἀλλὰ σάοφρονέοντα γάµον λάχεν. ὧς Σεμέλην δέ, 

οὐ «{ανάην πυρύεντες ἐτεφρώσαντο κεραυνοί" 

ἀλλὰ πατὴρ Περσῆος Ολύμπιος, ὄμβρος ἐρώτων 

χθύσεος εἰς γάµον ἠλθε, καὶ οὐ φλογόεις παρακοίτης. 

630 οὐκ ἄγαμαί ποτε τοῦτον ἐγὼ πρόὀμον᾽ ἓν παλάμη γὰ 7 π 7αρ 

α-τπανταν-οςφ-ρασκάνρρα-ο-- «αιροωκ-ον--.-- 

γ. 595. Ἑκεροσίον μὴ ύρσῳ ὃρ. 9 Ψ. 864. 9θᾶ ο. ν. 612, 

γ. 600. περίω. ὅλον πετρώσατο θά1ῖτ. Ἱπερία τερειἑ{οπθ. 

Υ. δ14. οὗτος ἀνδρομέης θὰ. Ῥτ. οὗτος ὃς ἀνδρομέηε οᾱ. αἷτ, 8 
οοπὰθοῖ, Ἐαϊῑς. α ια οταο πηρθγίεσία τεααἵτας, 9ἱ τεοῖθ 1πθπι- 

ἴθπα Ῥοδϊίαρ αδδοιαῖτας δα, τργε]ιεπά τας Ῥαοσμας, σπά Ατίαύμθηι, 

εὀ λαο αἰῖας γἱγί απποτο Παρταπίοπι, 8ιιᾶπι {αοτο Ροϊμοτίτ, ἀῑα 

παπα αι 65989 Ῥθνθοίπα, Ἠ]οάοιπαπμαθ: ϕ οὗτος ἕλ᾽ νεὶ δ᾽." 

κκο 
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ποῖον ἔχει δόρυ Φοῦρον "4ρήϊον: ἴσχεο, Περσεῦ΄ 

Τοργοφόνῳ δρεπάνη μὴ µάρναο Φήλεϊ κισσῷ" 

μὴ σἐο χεῖρα µίαινε γυναικείοισι κοθόρνοις" 

μὴ κυνέην ᾿Αΐδαο τεοῖς κροτάφοισι τινάξης 

635 στέµµατος ἄμπελόεντος ἐναντίον' ἢν δ ἐθελήσης, 

"4νδρομέδην «θώρηξον ἀθωρήκτῳ Δ4ιονύσῳ. 

χάζεό µοιν «4ιόνυσε, καὶ ἵππιον “ἄργος ἑάσας, 

Θήῤης ἑπταπύλοιο πάλιν βάκχευε γυναῖκας 

μτεῖνε νέον Πενῦῖα" τί Περσέϊ καὶ «4ιονύσῳ; 

650 Ἴναχον ὠκυρέεῦρον ἀναίνεο: καὶ σὲ δεχέσθω 

555 

540 

Θήβης ἄφνειῆς ποταμὸς βραδύς" οὐ σὲ διδάξω 

᾿ἠσωπὸν βαρύγουνον ἔτι ζείοντα κεραυνῷ. 

Τοΐον ἔπος κατέλεξεν, ἐπεγγελόων «4ιονύσω. 

᾿Αργείην δὲ φάλαγγα Πελασγιὰς ὤπλισεν Ἡρη: 

μαντιπόλῳ δ᾽ χτο Ἰήελάμποδι" χωοµένη δὲ 

Γοργοφόντῳ Περσῇϊ µαχήµονα ῥήξατο φωνήν" 

Οὐρανίης βλάστηµα γονῆς, κορυθαίολε Περσεῦ, 

σήν δρεπάνην ἄνάειρε, μὴ ἀπτολέμῳ τινὶ Φύρσῳ 

ἄδρανέες τεὸν “ἄργος ἀἰστώσωσι γυναῖκες " 

μὴ τροµέοις ἕνα μοῦνον ὄφιν, ζωστῆρα ποµάων, 

ὅττι δαφοινήεσσα τεὴ «Φηροκτόνος ἅρπη 

λήϊα τοσσατίων ὀφίων ἤμησε ἸΜεδούσης. 

Ῥασσαρίδων δὲ φάλαγγι κορύσσεο" γαλκορόφου δὲ 
, ο 

μνώεο παρθενεῶνος, ὕπη «{ανάης διὰ κόλπου 

γ. 527. ἐάσσας θᾶἵεε, 

ν. 931. ἀφνείης εᾱἆ. Ῥτ. ἁεοθπίμΙα οπιθµᾶ, Ἐα]κ., 

Υ. 950. ἀἰστώσουσι γ. θά(ε, 

ν. 545, χαλκοφόρου ει. {αοῖ]ὶ 6ΓτοΥ6. 

ν. δ44. ὅπῃ οἀϊτ. 



δ45 

55ο 

506 

56ο 

410ΟΝΥΣΙ4ΚΗΙΣΝ Ἠ7. ΧΙΙ. 

’ 1”; 3) ΄ σ, { 

χρύσεον ὄμβρον ἔχευδ γαμοκλόπον ὕέτιος Ζεύς, 

μὴ «{ανάη μετὰ λέκτρα, μετὰ χρυσέους ὑμεναίους 

οὐτιδανὴ γόνυ δοῦλον ὑπογνάμψειε «4υαίῳ. 
..- ” / μ , 

δεῖξον, ὅτι ἸΚρονίωνος ἐτήτυμον αἷμα κοµίζεις 
δ - ς/ ’ 1) , 3 .) , αἱ εἴξον, ὅτι χθύσειον ἔχεις γένος" οὐρανίου δὲ 

λέκτρα τεοῦ κήρυξον ἐχεκτεάνου νιφετοῖο. 

παὶὺ Σατύροις πολέμιζε' κορυσσοµένῳ δὲ .{υναίῳ 
, 1; , ιά ἳ Γ φοίνιον ὄμμα τίταινθ δρακοντοκόµοιο «Ἠεδούσης' 

καὺ μετὰ πικρὸν ἄνακτα πολυκλύστοιο «Σερίφου, 

λαΐνεον γέον ἄλλον ἐφαθρήσω Πολυδέκτην. 
/ σὺν σοὺ πανδαμάτειρα κορύσσεται “4ργολὶς Ἡρη, 

μητρυιὴ Βρομίοιο" προασπίζων δὲ Ιήυκήνης, 
, 

σὴν δρεπάνην κούφιζθ σαόπτολιν, ὄφρω νοήσω 
σωε / ἑσπομένην Περσ]ῦ δορικτήτην «4ριάδνην. 

.”ϱ [ὸ ω κτεῖνε βοοκραίρων. Σατύρων στίχα᾿ Βασσαρίδων δὲ 
4 

ὄμματι Γοργείῳ βροτέην μετάµειψον ὀπωπὴν 
3 ’ .] ’ ς Λε 3 ιά 4 

εἰς βρέτας αὐτοτέλεστον ὁμοίϊον ἄντιτύπῳ δὲ 

κάλλεὺ πετρήεντι τεὰς κόσµησον ἀγυιάς, 
3 ’ ϕ ρω 3 ’ ’ ὁ ΄ 

Τναχίαις ἀγορᾷσιν ἄγάλματα ποικίλα τεύχων. 
Π , ’ υ 3 π ./ 3 , 

τέ τροµέεις «4ινυσον, ΟΥ οὐ «4ιὸς Ἴροσαν εὖναί ; 

Υ. δ46, {ανάης λε. 
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γ. δ47. οὐτιδανῷ εᾱ. αἷτ, {ωροπίθ Εαἰκους. Ἠεήπιὰ Ίθοι, θά1” 

Ῥχίπο, αμα {ανάη οὐτιδανή α)Πιεταίοπθια ατβαῖο φμαθδίίατα ο0Ι- 
Ώποθχο γἰάθραίαν, 

γ. ὅδι. πτολέωιζε, καρυσσοµένῳ θᾱ. Ῥτ. Ῥοδίετίαθ χθοίῖο Βοτί- 

Ῥΐαπα αι θἆ. αἷτ. εἵ αἲ Ἠ]οἀάοπιᾶμον 

γΥ. 6535. καὶ κατὰ π. θ6ὐ1, 1παΐθ. ἸΤθουτα θιιομά. Οαμ1. 

Ἡ]λοάοπιαμπαθ, αυῖ αἀθογῖρθίι: ,,Ονίά, ει. 5. ““ 

γ. 08. ἐσσομένην οὐ ττ. ηἱπαῖς Ἰαμρυίάς. 

ν. 061, ἀντιτύπων δὲ οἁ1μ. 

Γι 



518 ΝΟΝΝΟΧΥ 

465 εἰπὲ, τί σοὺ ῥέξειε; µετάρσιον Περοφοίτην 

πεζὸς ὑπὲρ δαπέδοιο πότε πτερόεντα αιχήσει; 

Ἔννεπε, Φαρσύγουσα " καὶ εἰς µόδον ἕπτατο Περσεύς" 

καὶ γαέτας καλέουσα ἸΠελασγιὰς ἔβρεμε σάλπιγξ, 

ὧν Ὁ μὲν αἰχμητῆρος ἐκούφισε «4υγκέος αἰχμήν, 

57ο ὃς δὲ παλαιοτέροιο Φορωνέος, ὃς δὲ Πελασγοῦ : 

ἄλλος ἄγηέρταζεν ᾽άβαντίδα χειρὶ βοείην, 

καὶ µελίην Ἡροίτοιο, καὶ «κρισίοιο φαρέτρην 

ἄλλος ἀνὴρ κούφιζεν' ὃ δὲ Θρασὺς εἰς µόθον ἔστη, 

ορ ἔχων «{αναοῖο, τὸ πέρ ποτε γυμνὸν ἄείρων, 

975 Φυγατέρας θώρηξεν. ἐς ἀνὑροφύγους ὑμεναίους " 

ἄλλος ἔην κρατέων πέλεκυν µέγαν, ὃν παρὰ βωμῷ 

Ἴναχος; ἄστυύχοια Δυηπόλος ἔνθδεος Πρης, 

ἵστατο κουφίζων, βυέων τμητῆρα µετωπωγ. 

καὶ στρατὺς ἐγρεκύδοιμος ἀερσοιπόδων ὑπὲρ ἵππων 

58ο ἕδραμε µαρναµένου μετώ Περσέος" Ὁς δὲ παρέστη, 

φρικαλέοις στοµάτεσσι μάχης ἄλαλαγμὸν ἰάλλων, 

πεζὺς ἄνήρ' καὶ τόξα συνήρµοσε κυκλάδι γευρῇ 

καὺ γλαφυρὴν Πειρεν ὑπὲρ γώτοιο φαρέερην᾿ 

καὶ πρόµος ᾿4ργείων δρεπανηφύμος ἔπλετο Περσεύς, 

585 καὶ πόδας Περίοισιν ἐπεσφήκωοε πεδίλοις, 

καὶ κεφαλὴν κούφιζεν ἆθηήτοιο ΙΜεδούσης. 

«Πυσικόμους δ᾽ ᾿Τόβακχος ἑὰς ἐκόρυσσε γυγαϊκας 

μαὶ μας κερόεντας ' ἐβακγεύθη δὲ κυδοιµῷ, 

Περίην πτερόεντος ἰδὼν προμάχοιο πορείην" 

γ. 67δ. θυγατέρας κούφιζεν ἐς ἆνδρ. θὐ1τι Ὑθτβρο ϱ ν. ὁ70. 
πηα]ο τερεβ!ο. 

ν. ὅδο. ἔδραωε Ἱπβο]θπίίας ἀῑοϊαια: πι ἔχραε 7 

γ. ὅδι, Θηγαλέοις στοµάτ. θἀϊτῖ, ἀπερίε, ϱ{. Υ. ὅ0δν 
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.899 χειρὶ δὲ Θύρσον ἄδιρεν, ἑοῦ προβλῆτα προφώπου 

κουφίζων ἀδάμαντα, «4ιὺς πετρούµενον ἄμβρῳ 

λᾶαν, ἀλεξητῆρα λιδογλήνοιο ἸΜεδούσης, 

ὄφρα φύγη αέλας ἐχθρὸν ἄθηήτοιο προρώπου. 

Ῥασσαρίδων δὲ φάλαγγας ἰδὼν καὶ Ἀύσθλα «{ναίου, 

ὦ95 φρικαλέον γελόων κορυθαίολος ἔννεπε Περσεύς' 

“Ἡδὺς, ὁ Φύρσον ἔχων χλοερὸν βέλος, εἲς ἐμὲ βαΐνων, 
αν] ο” , , » , 
οὐτιδανοῖς πετάλοισι κορύσσεαι, «ἄρεα παίζων ' 

εὖ 4ιὸς ἔλλαχες αἷμα, τεὴν ἀνάφαινε γενέθλην" 

εἶ ποταμοῦ χρύσειον ἔγδις ΠΙακτώλιον ὕδωρ, 

Ἴ6οο χρυσὸν ἔχω γενετῆρα: πατὴρ ὃ᾽ ἐμὸς ὑέτιος Ζεύς" 
- νρ , [ν ω ἠνίδε φοιγίσσοντα «εμείλια παρῦ ενεῶνος, 

λείψανα κεῖνα φέροντα ῥυηφενέος »ιφετοῖο. 

ἀλλὰ φύγε κλυτὸὺν Άργος, ἐπεὶὺ σέο δήϊος "Ἡρη 
Ὕ ε/ ζω ο Φλ / ΄ ἔλλαχεν ἕδρανα ταῦτα, τεῆς ὀλέτειρα τεκούσης, 

6ο µή σε τὸν οἰστρήσαντα καὶ οἴστρηθέντα τελέσση, 

µή σε πάλιν µανίῃ τεθοαωμένον ὀψὲ γοήσω. 

ως εἰπὼν, προµάχιζεν: ἄνεπτοίησθ δὲ Βάκχας, 

ἄρεα Θωρήξασα καὶ ἀμητῆρα «εδούσης, 

ρη πανδαµάτειρα" καταιθύσσουσα δὲ Βάκχου 
πω ΄ / ο,” 6ιο ἄστεροπῆς µίµημα, Φεόσσυτον ἄλλόμενον πῦρ, 

ν. ὅ02. ἀεξητῆρα ἆ. Ῥχε. θιιθμά. Τα]. 

ν. 6οι. ἠνὶ δὲ φ. εᾱ. Ρτ. 

ν. 600, φέο ἂφίος οἁ1ιῖ. 

ν. 6ο6, τευθοωµένον εἷ. Ῥιί. τεθεώμέγον οὐ. αἩ. ο εοπίθοί. 

Εαϊ. ααἱ οἱ τεθολωμένον Ρτομοδιθχαί. πια] πταπιαθ. τεδος 

µένον οἴίαιι ἨἩΠοάοιπαπηδ. 

γ. 098. ᾿4ρεῖ εστί, 



ο ΝΟΝΝΟΧΥ 

ῥἵψε κατὰ Βρομίοιο σελαοφόρον αἴθοπα Λλόγχην. 

καὶ γελόων «4ιόνυσος ἄμείβετο Δυιάδι φωνῇ " 

Οὐ τόσον ἄστράπτουσαν ἔχεις ἀσίδηρον ἀκωκήν" 

οὗ δύνασαι κλονέειν µε, καὶ εὖ λάχες ἔμπυρον αἴἰχμήν' 

615 οὐδ᾽ ἐμὲ πημαίνει στεροπὴ «4ιός' ἡμιτελῆ γὰρ 

γήπιον εἰσέτι ἨῬάκχον ἐκυκλώσαντο κεραυνοί, 

ἀφλεγὲς ἄσθμα χέοντες ἀδηλήτῳ «4{ιονύσῳ. 

καὶ σὺ µέγα φρονέων δρεπανηφόρε παύεο Περσεῦ" 

7 οργόνος οὗ µόθος οὗτος ὀλιζόνος" οὐ µία νύμφη 

62ο ᾿άνδρομέδη βαρύδεσµος ἄέθλιον: ἀλλὰ «4ναίῳ 

δἥριν ἄγεις, ὃς Ζηνὸς ἔχει γένος, ᾧ ποτὲ μούνῳ 

“Ῥείη μαζὸν ὄρεξε φερέοβιον, ὂν ποτε πυρσῷ, 

ἄστεροπῆς γαμίης µαιώσατο µειλιχίη φλόξ, 

ὃν «4ὖσις, ὃν θάμβησεν Ἑωσφόρος, ᾧ στίχες ᾿Ινδῶν 

625 εἴκαθον, ὃν τροµέων καὺ «4ηριάδης, καὶ ᾿Ὄρόντης, 

ἠλιβάτων ἀπέλεθρον ἔχων ἴνδαλμα Γιγάντων, 

ἤριπεν, ᾧ θρασὺς ἄλπος ὑπώκλασεν, υἱὸς ἀρούρης, 

ἀγχινεφὲς περίµετρον ἔχων δέµας, ᾧ γόνυ κάµπτεν 

λαὸς «ἄραψ, Σικελὸς δὲ µελίζεται εἰσέτι ναύτης 

65ο Τυρσηνῶν νόθον εἴδος ἀλίδρομον, ὧν ποτὲ μορφὴν 

ἄνδρομέην Ίμειψα µετάτροπον’ ἀγτὶ δὲ φωτῶν 

ον 

γ. 015. εἰ τόσον στρ. θάϊπι, Βἴπθ 8ΕΠδΙΙ. 

γ. 615. οὐ δέ µε πημαίνει εἁ(ε. 

ν. 616. νήπιον εἰπέτι εᾱ. Ῥτ. επιεπᾶ, Ἐα]κ. Μο ἐκυκλώσαντο 
υῖ Ῥθπθ ἀῑοί ροϊωξ, ἀἴα δις Νοππά 6ο ἀμοῖε, ια ἐχυτλώσαντο 

Ῥούμς ἁἰσϊίαπι Ῥμΐεπα, ααοᾶ γετραπι αἱ Γπεφαθηῖαϊ, Οἱ, Υ. 620. 

Υ. 627. ἤριπον εατε, 

γ. 65ο, Τυρσηνῶν εἶδος ἄνδρομον εᾱ. ϱτ. Γυρσηνῶν πακὸν ἦδοῦ 
ἀλίδρομον εᾱ. αἰτ. ϱ οοπἱθοῖ, Ἐα]κ. «αι εἶδοε «αοφαθ Ῥτοβαραϊ, 

ἩΠοάοπιαπμς αἆ Εα]ικεπῬιτείί κακὸν εἶδος αἀθοτίραῖῖ: μγεὶ νέον."' 



4ΙΟΝΥΣΙΑάΚΟΝ 7, «ΧΙ. ό21 

ἰχθύες ὀρχηστῆρες ἐπισκαίρουσυ Φαλάσση. 

Θήῤης δ᾽ ἑπταπύλου γύον ἔκλνες' οὗ σὲ διδάξω 

αἰνομανῇ Πενθῖα καὶ ὠλεσίτεκνον ᾿γαύην" 

655 φήμης ὃ) οὐ χατέεις, ἢ μάρτυρος, ὅττι «4υαΐου 4 

πειρήθη τεὺν «4ργος "4χαϊάδες δὲ καὶ αὐταὺ 

σφωΐτέρας ὠδίνας ἔτι στενάχουσι γυναῖκες. 

ἀλλὰ, φίλος, πολέμιζε, καὺ αἰχμάζοντα κορύμβοις 

αἰνῆσεις τάχα Ἠάκχον, ὅτι πτερὰ σεῖο πεδίλων 

64ο ὄψεαι ἀθῥαγέεσσιν ἐμοῖς εἴκοντα κοθύρνοις" 

᾿ οὕποτε Βασσαρίδων σκεδάσεις µόθον' οὕποτε Λήξω 

πέµπων οἴνοπα Ὀύρσον. ἐγὼ τεὸν -4ργεὺ δείξω 

Εγχεύ κισσήεντι πεπαρμένον ἄν ερεῶνα, 3 

καὺ δρέπανον πετάλοις νικώµενον᾽ οὐ. σὲ σαώσεν 

045 Ζεὺς ἐμὸςρ, οὗ Γλαυκῶπις ὀμόγνιος, οὗ σέθεν Ηρη, 

καὺ µάλα περ κοτέουσα µενεπτολέμῳ «4ιονύσῳ' 

ἀλλὰ κατακτείνω σε" καὶ αὐχήεσσα Ἱήυκήνη 

ὄψεται ἄμηθέντα τὸν ἀμητῆρα εδούσηο ' 

ᾖ σθ περισφίγξας , ἐνὲ Λάρνακι µείζονι Φήσω, 

65ο πλωτὸν ἄκοντίζων σε τὸ δεύτερον ἠθάδι πόντῳ" 
ἣν δ᾽ ἐθέλῃε, ἐπίβηθι τες πάλιν ὀψὲ Σερίφου. 

ἢν δὲ τεῇ χρυσέῃ µεγαλίζεαι ἀμφὺ γενέθλη, 
οὐτιδανὴν συνάεῦλον ἔχε χρυσέην ᾽ἀφροδίτην. 

Υ. 006, φήμης τ᾽ οὗ χατέεις θᾷ{ι:. 

σε 007. ἔτι στένουσι γυναῖκες οἱ]. Ῥτ. θπιθπᾶ, Ἐα]κ. 

Ν. 0086, πτολέμιζε δίτ, 

Ὑ. 643. Όταιίο 496 οομοϊηπίος, -οἵ Ἱεβετοίας .πέµπων οἵ», 
Φύρσον, ἕως τεὸν οἵς, 

γ. 049, µείζονε δήσω οᾷϊτι, 

ν. 600. τοδεύτερον ο. Ρε. 

τ. 605. χρυσὴν εα!ΐτι. 



023 ΝΟΝΝΟΤΈΤ 

ια) ι 

ἵως εἰπὼν, προμάχιζεν' ἐπεστρατόωντο δὲ Ἀάκχαι, 
Τ ’ ὁ 

665 καὺ Σάτυροι πολέμιζον. ὑπὲρ Ἠρομίου δὲ καρήνου 
5 ΄ |.) ρω ΄ ων. - [ 

αἰθύσσων πτερά κοῦφα µετάρσιος ἵπτατο Περσεύς ' 

ὑψώσας ὃ᾽ ᾿Ιόῤακχος ἓὺν δέµας, αἲθέρι γείτων ον 
3/ κ. / ο ὐναθο / ρω ἅπτερος ὑψικέλευθος ἀείρετο µείξονι ταρσῷ, 
« ή ” ς / Β ς / ] ἑπταμένου Περσῆος ὑπέρτερος" ἑπταπόρῳ δὲ 

06ο αἰθέρυ χεῖρα πέλασσε, καὶ ὠμίλησεν Ὀλύμπῳ, 

καὺ νεφέλας ἔθλιψε' φόβῳ δ᾽ ἐλελίξειο Περσεύς, 

δεξιτερὴν ἀκίχητον ὀπιπεύων «4ιονύσου, 
.. ’ ΄ 3 / ἀὰ ’ 

ἠελίου ψαύουσαν, ἐφαπτομένην δὲ σελήνης. 

ἀλλὰ λιπὼφ «{ιώνυσον, ἐμάρνατο Φυιάσν Βάκχαις" 

665 καὶ παλάμη δονέων Φανατηφόρον ὄμμα «ἨΜεδούσης, 

λαϊνέην ποίησθ κορυσσοµένην “ριάδνην. 

καὶ πλέον ἔβρεμε Ῥάκχος, ἰδὼν πετρώδεα νύμφην' 
, ΄ 2) .᾿ η 5 μας ο / 

καί νυ κεν «άργος ἔπερσξβ, καὶ ἔπρηχιξε «Ἠυκήνας, 

καὶ «4αναῶν ἤμησεν ὅλην στίχα, καέ νύ κεν αὐτὴν 

67ο µαρναµένην ἄγνωστον ἀνούτατον οὕτασεν Ἡρην 70 µαρναµενην αγ 1, 
; , γε. δω 

µάντιος ἀντιτύποιο γόθη βροτοειδέί μορφῇ, 

καί γύ κεν ὠκυπέδιλος ὑπὲρ µόρον ἐφθιτο Περσεύς " 

εἰ µή µιν κατόπισῷδ φαγεὶς πτερόεντυ πεδίλῳ, 
Ψ. » «λ { 3 , ς ον χουσείης πλοκαμῖδος ἑλὼν ἀνεσείρασεν Εομῆς, 

076 καί µιν ἀλεξικάκῳ φιλίῳ μειλίξατο μύθῳ' 

ο/ 

Ζηνὸς γνήσιον αἷμα, νόθος ζηλήμονος Ηρης, 
κά .. , 3 ’ 

οἶσθα μὲν, ὥς ἄδ σάωσα διπετέων ἀπὸ πευργων, 

ψ. 605. πτολέµιζον οὐιτε. 

ν. 668. µείζονι ταρσῷ Ῥαξατα αρίρ ἄῑσίέαν; ἀφοίάσιο ῥιπῇ νοεί 

παλμφ. 

ν. 6067. ἔτρεμα Βάμχος θὐΗῖ. 8118 86Η5.. 

Υ. 6]7. ὧφ ἐσάωσα ελίτ. οπΠιίδ5ο ΡΕΟΒΟΜΑΙΠΘ. 
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 410ΟΝΥΣΙ4Κ.ΟΝ ΜΖ. ΧΙΡΗ. 5320 

, , - ’ ; 1) , 

καΐ σ8 -Ίάμον ποταμοῖο Θυγατρᾶσιν ὡπασα Ἰυύμφαις 

εἰδέτι κουρίζοντα" πάλιν δὲ σε χεροὶν ἀείρων, 
5 ς ’ ’ ” ω 

εἰς δόµον ὑμετέρης κουροτρόφοφ ἤγαγον ᾿Ινοῦς» 

καὺ σὺ τεῷ ῥυτῇῆθι φέρων χάριν υἱέῖ Παίΐης, 

γνωτὲ, µάχην εὔνησον ὁμόγνιον ἄμφότερου γὰρ 

1Περσεὺς καὶ «4ιόνυσος ἑνὸς βλάστηια τομῇῆος " 
λ λ 3 , ν) η . ῃ ε/ 

μὴ στρατὸν «μγείων;, µήῆ µέμφεο 1ερωγέος αρπην ' 
ϱ) Δ ε α΄ νο / δλ. ἴ / 

οὐ γάρ ἔκων ἐς ἄρηα πορύσσεται ἄλλα µιν Ηρη 

ὥπλισε] µαντυπόλου δὲ ΠΜελάμποδος εἴδεν μορφῆς 
’ 3 ς/ λ Χ ’ ον 3: 

µάρναται ἀμφαδίην' σὺ δὲ χάζεο, ὃδὲριν ἐἑάσας, 
, 3 ’ / ΄ ς µή σου ἐπιβρίσειε πάλιν δυςµήχανος Πρη. 

9 μα τε αἩ Ἔ ρω ιν .) 1... [ιά 

ἀλλ᾽ ἐρέεις ἀλόχοιο τεῖς µόφον΄ εὐκλέί πότμῳ 

µαργαμένη τέθνηκε' σὺ δὲ φθιμένην “4ριάδνην 

ὤφελες ὀλβίζειν, ὅτυ τηλίκον εὗρε φον]α, 

οὐρανίης γεγαῶτα καὺ οὐ βροτέης ἄπο φύτλης, 

κήτεος ἀμητῆρα καὶ ἵπποτόκοιο «ζεδοίσης: 
3 , ΄ 3 ’ 3 ῃ ν] 

οὗ λύνα Ἰοιράων ἐπιπειῦεται' ουρώλίου γαρ 

κάτθανεν Ἠλέκτρη «ιὸς εὐνέτις ᾧχετο ὃ᾽ αὐτὴ 

ᾧ 4 νυμφευῦεῖσα κασιγνήτη σέο Ἰάδμου, 

Ἐθρώπη, μετὰ λέκτρον Ὀλύμπιον: ὑμετέρη δὲ 

ν. 078. σελάµου, ἀπλοίπι, 64. Ῥε. εππειά. Εαν 

ν. 687. ἐάσσας γυ]ρο. 

ν. 099, ἐπιβρίξεια εὐῖτι, Ἐπιεπάανίτ οἴἶαπι Ἠ]λοάοπιαμαβ, 
9 

ν. 60, οὗ Λίνα Ι. δαπαπι εδῖ; Ὀοα]ίσον 818 Βο]]{οίῖαραξ, θοεί- 
Ῥθιθ ᾧ Λίνα . ἐ. οἳ, ΙΙ. 078. ΝΙ. οἡ. Ἰῆοκ οὐράνιον γάρ οᾱ, 
Ῥν. οὐράνιος γ. 64. αἷτ. 6 Ῥθετθιδα Εαἰκ. οοπἰθοίαχα. Οὐρανίου 

οίίαιη Ἠλούοιιαμηαδ. 

ν. 606. τῷ «4 φαδροείωπι, Ἀθάιθ δι [ας] τῷ Ῥτο τούτῳ, 
τῷ αὐτῷ θαπά Ἠίο ροϊεῃ. ἈΝοι 1παςίδ ρ]ασθεθί ᾗ 4ἱἳ νυµφει-- 

Φεῖσα, αιῖ σῷ ἄιῖ ν. -- Φοτῖρα ᾧ «τι Ιεγπαβπι». 



524 ΝΟΝΝΟΥ 

εἰσέτι γαστρὺ φέρουσα τεὸν τύκον ὤλετο µήτηρ’ 

οὗ μελη λὰ µόροιο πύλας ἐπέρησεν Ολύμκφη, 

70ο ἆλλ᾽ ὅτε πύτμον ἔδεκτο. καὶ ὀλλυμένη σέο νύμφη 

ἵξεταυ ἄστερόφοιτον ἐς οὐρανόν' ἡμετέρης δὲ 

ΤΙλειάδος ἑπταπόροιο φανήσεται ἐγγύθι Μαίης. 

τί πλέον ἤθελεν ἄλλο φιλαίτερον, ἢ γ9ονὲ λάμπειν 

αἰθέρα ταιετάουσα μετὰ Ἀρήτην Αριάδνη; 

705 ἀλλὰ σὺ κάτθεο Φύρσον, ἔα ὃ᾽ ἀνέμοισιν ἔνυώ' 

παὶ βρέτας αὐτοτέλεστον ἐπιχθονίης “4ριάδνης, 

οὐραχίης στήριξον ὅπη βρέτας ἵσταται Ἡρης. 

μὴ πόλιν ἐκπέρσειας, ὅπη σέθεν αἷμα τοκήων᾿ 

ὑμετέρης δὲ γέραιρε βοοκραίρου πέδον ᾿Τοὓς, 

710 δὐγῆσας σέο Φύρσον" ᾿ἄχαιϊάδας δὲ 7υναϊκας 

αἰνήσεις μετόπισθεν, ἐπεὶ ταυρώπιδος Ἡρης 

θωμὸν ἀναστήσουσι καὶ εὐθαλάμου σέο νύμφης. 

ν. 701. ἀστερόφοιτος θἀϊτι θεὰ εξ. Υ. 351. 

ν- 799. ᾖθελες θἀϊτι. θεὰ αἷο γ. δ6ᾳ. ῬατηοΙρίαπι 8ςΟιΒ, ο8διι 
αῑς οιάμέά Γαἱφδοῖ, αιῖ: ᾖθελες ---, εἰ --- λάμπει --ε πας 4ΡΙε. 

Έι χθονὶ λάμπει οοπϊεείτ Ἡλοάοπιαμπ8. 

ν. 705. ἔαδ᾽ ἀνέμοισιν θὰ. Ῥτ. 

-γ. 7ο7. οὐρανίης 8ο]. Ἔρης,. οκ ὅπη νυ]ρο, αἲ 9ο]εῖ. 

γ. 708. πτόλιν --- ὅπη εἀ[τι. Οιοά {π πο γθχθις Ἱρίταχ το- 
κήων Ῥ]. πωτα, εκρ]ςατὶ Ῥοΐεδι; 5εά Ροξῖα {οχῖᾶδδε τοκζος ἀεάῖε, 
4ε δο]ο 1οΥ9. 

γ. 7990. πέδον Ινοῦς θά{π, οοπῖτα γοετίαϊῖεπι, Ἐπιεμάανγ{ῖ εξίαπι 
ἨΠποάοιπαμπβ, 

γ. 713. ἀναστήσωσε θά. αιαδὶ ἐπὴν Ῥταθοςβοίθδοῖ, μθὶ ἐπεῖ, 

μὲ Ῥαδδία εέν ουπι ορπϊμμοῖ, ῥιχακήε. 
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4ΙΟΝΥΣΙΑΚΩΝ 7. ΧΙΣΤΙ. δορ 

Τοῖον ἔπος κατέλεξε, καὺ ἵππιον᾽ 4ργος ἐάσας. 

εἰς πόλον αὖτις ἵκανεν, ἐπ᾽ ἀμφοτέροισι κεράσσας 

Φεσμὸν ὁμοφροσύνης , κπαὺ Περσέν καὺ «4{ιονύσῳ. 

οὐδὲ μὲν αὐτόθυ μίμνεν ἐπὺ χθόνον “4ργολὶς Ἡρη: 

ἀλλὰ µεταστρέψασα νόθην βροτοειδέα µορφήν, 

Θέᾳκελον εἴδος ἔχουσα, πάλιν νόστησεν ΟὈλύμπῳ. 

᾿ναχίῃ δὲ φάλαγγι γέρων ἀγόρευε ἸΠελάμπους, 

«4υγκέος ἄρχεγόνοιο Φεουδέος αἷμα ΙΠελασγοῦ 

Πήαντιπόλῳ πείθεσῦε, καὺ οἴνοπι σείσατε Ἠάκχῳ, 

σείσατε χάλκεα ῥόπτρα, καὺ Εὐία τύμπανα Ρείης, 
ρω .. μι. ᾿Γναχίην μὴ πᾶσαν ἀϊστωσειε γενέθλην, 

] λ , , Αν ις ζω 3 ) 
μή μετὰ νήπια τέκνα καὶ ηβητῆρας ὀλέσση, 

μὴ τεχέων μετὰ πότμον ἀποκτείνειε γυναῖχας" 

ἄλλὰ Ῥυηπολίην Φεοτερπέα ῥέξατε Ῥάκχῳ, 
λε ο) , , καὺ 4ἱἲ, καὶ ΤΠερσῆῦ χορευσατε, καὶ «4ιονυσῳ. 

ος εἰπὼν, παρέπεισεν" ἀολλίζοντο δὲ λαοίι 
, 

Ῥάκχῳ νυκτιχόρευτον ἀνακρούοντες ἄοιδήν " 
ἃ ἃ / , λ , καὺ τελετὰς στήσαντο" «Φεοκλήητῳ δὲ πορείη 

ΨΨ. Δ Ε] ’ 3 , ΔΝ ιά ι ῥόπτρα μὲν ἐπλατάγησεν ἐπεκροτέοντο δὲ «Φύρσοι, 

καὶ δαΐδες σελάγιζον" ὅμηγερέες δὲ πολῖταυ 

µυστυπόλῳ χρίοντο παρήϊΐα Λευκάδι γύψῳ' 

ου 

. 712. ἐάσσας γυ]ρος 

γ. 716. οὐδέ µιν αὐτόθι εᾶΐτ. 

γ. 720. ῥήξατα θᾱ, Ῥτ. θππρηᾶαξ. ἅπ θᾱ, αἷτ. οἳ οἳ Ἠ]ιοάοιπαππο, 

γ. 72ο. Ἐοχῖ, χορείῃ Ροᾶαθ Ἱοβοπάυπῃ, 

γ. 751. Θιβρεοίαθ Φύρσων κρὀτοθ, ΑΑ Φαρσοί 2 

γ. 792. Λευκάδε γύψῳ, οἵι 1. 170. 



36 ΝΟΝΝΟΈ 4ΙΤΟΝΥΣΙΑΚΟΝ Μ2. ΧΙΙ. 

΄ δν , Ε οι / Δ .” 

τύμπανα ὃ᾽ ἐπλατάγησεν ἄρασσομένοιο δὲ χαλκοῦ, 

735 δίκτυπος ἔβρεμε δοῦπος" ἐφοιγίσσοντο δὲ ῥωμοὺ 

σφαζομένων στοιχηδὀν ἐπασσυτέρων ἀπὸ ταύρων" 

μτείνετο ὃ᾽ ἄσπετα μ]λα" καὶ ἀγέρες αἴθοπι βωμῷ 
’ 3 ο) -- ν ελ ο 

Ῥάκχον ἐμειλίξαντο, καὶ ἱλάσκοντο γυναῖκες 

καὺ µέλος Περόφοιτον ἐπέκτυπε Ὀῆλυς Ἰωή, 

74ο πῶμον ἀμειβομένη ζωάγριον" ᾿}ναχίδες δὲ 
ε/ ’ { , 

Ἱήαινάδες ἐθῥίψαντο λαθίφρονα λύσσαν ἀῆταις. 



ΝΟΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΛΝΟΠΟΛΙΤΟΥ 

τον στα κο ν 

ΝΤΗ. 



4ἱζεο τεσσαρακοστὸν ἐς ὄγδοον αἷμα Γιγάντων, 

Παλλήνη» τε δόκενε, καὶ ὑπναλέης τόκον 4ὔρης. 



ΛΑ ον ο Ἡ 

πο να μ Ν 

ΜΗ, 

Αἱ ν) αν / 3 / 3) ’ ὐτὰρ ὃ πορδαλίων ἐποχημένος ἄντυγι δίφρου, 

Θρηϊκίη περίφοιτος ἐκώμασε, ἨῬάμχος, ἀρούρη, 

ὕππιον ἀρχεγόνοιο Φορωνέος οὖδας ἐάσας 

οὐ δὲ χόλον πρήῦνε παλίγκοτον ᾿Ιναχὶς ΄ρη 

6 ᾿ἄργεος οἴστρηθέντος" ᾽“4χαιϊάδων δὲ γυναικῶν 

λύσσης μνῇῆστιν ἔχουσα, πάλιν θωρήσσετο Βάκχῳ. 
Δ Δ πα. Λ / , 

καὶ δολιὰς ἀγέφαινε λιτὰς παμµμήτοριυ ΓΓαίη, 

ἔργα 4ιὸς βοόωσα, καὶ ἠνορέην «4{ιονύσου, 

γηγενέων ὀλέσαντος ἀμετρήτων νέφος 1νδῶν. 

10 καὶ Σεμέλης ὅτε παῖδα φερέεβιος ἔκλυε µήτηρ 

Ἴνδῴην ταχύποτμον ἀἴστωσαντα γενέθλην, 

µνησαµένη τεκέων, πλέον ἔστενεν' ἀμφὺ δὲ Βάκχῳ 
9 ’ ιά [. ο, οω ΄ ! αὐτογόνων Φώρηξεν ὀρίδρομα φῦλα Γιγάντων, 

ὑψιλόφους ἕο παῖδας ἀνοιστρήσασα κυδοιμῷ ' 

γ. 1. παρδαλίων οἁ{τι, 
γ. ὂ. ἑάσσας, γι]ρο, ταῖ 99]εἴ. 
γ. 4. πρήυνε παλίγκοιτον εᾱ. ϱτ. οπαθπάαϊξ. ἵπ αἲε. 

Ὑ. ὃ. ᾿4ρεος οἰστρηθέντος δά1ῖ. 1παΙθ. Οἱ. ΧΙ, ΥΠ. 476. 4δ2. 8αα. 

Ψ. 11. Ἰνδύην οτι, 
γ. 15. αὐτογόνῳ Θώρ. ὁ. φ. Λεόντων οτι. ΤῬοβίετίαθ γουδβ. 

Δπῖο παρ επιμ, Όσα], Ὀιυππφαο Π]λοἆοιπαμθν. 

7ο]. 11. 1, 1 
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320 
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ΝΟΝΝΟΙΧΤ 

Πωώδες ἐμοὶ, µάρνασθε κορυμβοφόρῳ «{ιονύσῳ 

ἠλιῤάτοις σκοπέλοισιν, ἐμῆς ὃ᾽ ὀλετῆρα γενέθλης, 

᾿Ινδοφόνον 4ιὸς υἷα, κιχήσατε' μηδὲ νονσω 

σὺν 48 κοιρανέοντα γόθον σκηπτοῦχον Ολύμπου. 

δήσατε, δήσατε Ἠάκχον, ὅπως Φαλαμηπό]ος εἴη, 

ὑππότε Τορφυρίωνι χαρίζομαι εἰς γάµον Ἔβην, 

καὶ Χθονίῳ Κυθέρειαν: ὅτε Γ λαυκῶπιν ἀείσω 

εὐνέτιν ᾿Εγκελάδοιο, καὶ “ἄρτεμιν “ἄλκυονῆος" 

ἄξατέ µοι «ιόνυσον, ἵνα Ἀρονίωνα χαλέψω, 

δουλοσύνην ὀρόωντα δορικτήτοιο «{ναίου" 

ἠέ µιν οὐτάζοντες ἄλοιητ]ρι σιδήρῳ 

κτείνατέ µοι, ΖαγρΏἳ παγείκελον, ὄφρα τις εἴπη 

(3 Φεὺς ἢ µερόπων τις, ὅτι Κρονίδαο γενέθλη 

Ταῖΐα Ἰολωομένη διδύµους Θωρηξε φονζας, 
, π ο ΞΑ - 3 Δ ’΄ ’ 

πρεσβυτέρους Τιτῆνας ἐπὶ πρυιέρῳ «4ιονύσῳ, 
5 Δ , ὼ 

3ο ὁπλοτέρους δὲ ΙΠΓίγανιας ἐπ᾽ ὀψιγόνῳ «4{ιονύσῳ. 
ο ’ ’ δω .) , , 

ώὸς φαµένη, στίχα πᾶσαν ἀγεπτοίησε Πιγάντων 
’ , ω 

γηγενέων δὲ φάλαγγες ἐπεστρατόωντο κυδοιμῶῷ, 

ὃς μὲν ἔχων Νυσαῖον ἐδέῦλιον, ὃς δὲ σιδήρῳ 
ο --- 

ν. 10. ὅπη Θαλαμηπόλος θά1τ, 5ἵμθ 5εηδ. 

ν. 30. χαρίσσομαι νο]εραῖ Οα. αρΏιι αἆ δ6Π8ΗΤΗ, φδεᾷ {οΥιᾶ 

ἀϊδρ]]σεῖ. 
ν. 91. Τάοπι ΟαΠ. οοντ]ρεβαϊ: καὶ χθονίην ναέτειραν ὅτε γ/. αἵο. 

ἀμ[ε]οίίοτ. ΟΠι]λοπῖας 6δί Ῥτοργίαπα Οἱβαμ5 ποπιθα. Θμπα]ς 

αυἷά νἰἀείας νο]ιίεε Ἡ, ΤΌ. αρ. Υλ]]οίς. Ἐρίι. Ὑἱπ. Ῥ. 21. ὝΎαῖ 

φονέῳ ἀῑοιίασ Ειθιάαδ8θ. 

γ. 27. Ερονίδαο γενέθλη ελ. τατραία οοηδίχας[ἶομθ. 
ν. 23. ἔχων νησαῖον ἐδέθλιον οοπεοῖί Ὑ. Ὦ. αρ. ἨΠ]οῖς. 1 

αυαιι Ἰθείίοπθια 65ο «4ποφαθ ἠποίάεταιι. Φε Ἠκαρί 4ε ἨΧγδα 

Τ]γασίαο «οξϊιᾶγθ, ταἳ ποπιθη Ῥτορτίαπα αρῖε ἀῑςὶ ροϊαενῖτ. Ἰ]αίϊου 

ἀήΠου]ίας εδῖ ἵπ 864. σιδγρῳ. Εῑδ επαῖι ἆορ τινός οεειτγαῖ {π- 
Τα ν. 8ι. Ῥάταπι ἴαμιθα Ἠαθο ΑΓΙΠα Τοιχας Π]ή5 αρία. Εοτίαδδθ 

αἳ Ἠίο πΟΜΙΕΠ Ῥτορτίηπι δαῦθθί, νε] εοτ{επάωιη ὃς ὃ ἀσίδηρος ---, 
Ἐαπα Ἠλοάοπιαηππας «σατον. 
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ὑψινεφῇ κενεῶνα γαραδρήεντα κολάψας, 

αἰχμάζων σκοπέλοισιν ἐθωρηήχθη 4ιονύσῳ" 
ολ ] 4 -. ς 4 3 , 

ὃς δὲ Λόφον πετραῖον ἁλικρήπιδος ἀρούρης, 

ἄλλος ἅλιξώνοιο διαθῥήξας ῥάχιν ἰσθμοῦ, 

εἰς ἐνοπὴν ἔσπευδεν᾽ ἀμετρήτοισι ὃ ἀγοστοῖς 

ΠΠήλιον ὑψικάρηνον ἀνηκόντιζε ΠΠελωρεύς, 
[ή ’ λ [ή ς Ἆ 

γυμνώσας Φιλύρης γλαφυρὺν δόμον" ἁρπαμένου δὲ 

ἀσκεπέος σποπέλοιο, γέθων ἐλελίζετο «Χείρων, 
3 Δ 3 ῃ ς / ΄ Π 

ἄνδροφυὴς ἀτέλεστος ὁμήλικι σύμπλοκος ἵππῳ. 

"Ἠμερίδων δὲ κόρυµβον ἔχων, ὀλετῆρα Γιγάντων, 

Ῥάκχος ἀερσιλόφοιο κατέτρεχεν «4λκυονῇος, 

οὐ δόρυ ὃοῦρον ἔχων,. οὐ φοίνιον ἄορ ἀείρων 

ἀλλὰ πολυσπερέας παλάµας ἐδάϊξε Γιγάντων, 

αἰχμάζων ἑλίκεσσι φιλακρήτῳ δὲ κυπέλλῳ 
Δ ’ 3 .1ά ου / 

φρικτὰ πεδοτρεφέων ἐδαίζετο φῦλα δρακόντων’ 

τυπτοµένων δὲ 1γαντος ἐχιδνοκόμων κεφαλάων 

αὐχένες ἀμηθέντες ἐπωρχήσαντο κονίῃ. 

Φτείνετο ὃ ἄσπετα φῦλα" δαϊζομένων δὲ Γιγάντων - 

αἵματος ἀενάου ποταμοὺ ῥέον" ἀρτιχύτοις δὲ 

πορφυρέοις ῥοθίοισιν ἐπορφύροντο χαράδρα" 
/ Δ / 3 ΄ ’ 

γηγενέων δὲ φάλαγγες ἐβακχεύοντο δρακόντων, 

βόστρυχα δειμαίνοντες ἐχιδνοκόμου «4ιονύσου. 

καὶ πυρὶ µάρνατο Ἠάκχος, ἐς ἠέρα δαλὸν άλλων 

ἀντιβίων ὀλετῆρα" δι ὑψιπόρου δὲ κελεύθου 

Ῥωχχιάς αὐτοέλικτος ἐπέτρεχεν ἀλλομένη φλόξ, 

δι 

Υ. 4δ. Αρύιαςφ ἀῑκίβεοί φῦλα Γιγάντων, εἰδί να]ραῖα οχρ]ἱοατὶ 
Ῥοΐστιῖ, 

γΥ. 01 --- 55. ἴατραπε πθκαπαι οἳ τα οοπιραταἰί 8ηΈν ταἲ 1011 

ἀμΠίο Ῥμσπας, ααῖ πιθάίο οργαιηίαθς 5εἆ ας Ώπθια ἀθιπια Ἡι- 

ἀμδιηοςἱ δθη[εμῖίαια εχδρθοίθς, ιῖ [οχία85ο Ῥροβῖ γ. 86, ἈῬταρίοτεα 

πιθίο λ]οχαπι, Υ. 64. αρτιχύτους Ἠαβειτ εα.[τ. 

ἒ 3 



9039 ΝΟΝΝΟΥ 

ο 1”. , γυιοβόρῳ σπινθ]ριυ καταΐσσουσα Γιγάντων" 

6ο καΐ τις ἀπειλητῆρι φέρων σέλας ἄἀνθερεῶνο 

ἡμιδαὴς σύριζε δράκων πυριθαλπέύ λαιμῶῷ, 
µ 3 ’ 3 / 3λ μμ 

καπνὸν ἄποπτυων, οὐ λοίγιον ἰὸν άλλων. 

εὰ ’ , Καὶ κλόνος ἄσπετος ἠεν" ἐπ ἀντιῤίων δὲ καρήηνων 

Ῥάκχος ἀνμώρητο, µαχήµονα δαλὸν ἀείρων, 

65 καὺ χδονίῳ πρηστῆρι δέµας «Δέρμαινε Γιγάντων 

ἀντίτυπον µίµημα διοβλήτοιο περαυνοῦ " 
1... 3 λ ΄ καὶ δαΐδες σελάγιζον. ἐπ᾽ ᾿Εγκελάδου δὲ καρήνῳ 

Πέρα Φερμαίνων ἐλελίζετο πυρσὸς ἀλήτης' 
3 ’ 3 ο / Δ 3 ’ ἃ 3 εω ἀλλά µιν οὐκ ἐδάμασσε, καὶ οὐ χδονίου πυρὸς ἄτμῷ 

3 , , ῤ Ε] Δ ΄ ω” 
7ο ᾿Εγκέλαδος γόνυ καμψεν᾽ ἐπεὶ πεφύλακτο κεραυνῷ. 

ἀλκυονεὺς ὃ᾽ ἀπέλεῦρος ἐπεσκίρτησε «{υαίου 
.. ῃ ’ Δ / Θρηϊκίοις σκοπέλοις κπεκορυθμένος' ὄμφὺ δὲ Βακχῳ 

[1 .”, ΄ . ια / ’ ΄ 

ὑψινεφῆ κούφιζε ῥάχιν δυςχείµονος «4ίμου 

εἰς σκοπὸν ἀχρήΐστον, ἀνουτήτου «4ιονύσου᾽ 

6 καὺ σκοπιὴν ἔθῥιψεν' ἐφαπτόμεναυ δὲ «4ναίου 7 πιὴν ἐθῥιψεν' ἐφαπτόμ 

γεβρίδος ἀθῥήκτοιο, διεσχίζοντο κολώναι" 
, λ 3 ᾽Πμαθίης δὲ κάρηνα γέος γύμνωσε Τυφωεὺς 

ὑψιφαγὴς, προτέρῳ πανομοίϊος, ὃς ποτε πολλοὺς 
, ρω ρ / ῥωγαλέους κενεῶνας ἐκούφισε μητρὸς ἀρούρης, 

8ο πετραίοις βελέεσσυ καταιχµάζων «4ιονύσου. 

----ᾱῶθ----- 

ν. 59. γυιοβόλῳ σπινθτρι εἁ λα. Ἱαπριϊάε εἳ Ἱπερίθ, 

Υ. 64. ἀνγώρητο οἁ{ι. 

ν. 660. διοβλήτοιο καρήνου θά1τι. ϱ ΕΙΡ. 564. ἈἨθείο απιεπἆᾶ- 
νιῖ οσα]. 

ν. 7ο. πέφλεµτο Μεραυνῷ γο]ιεταῖ Φεα]ἱΡ. 564 τεοῖε ν]ραίατα 
1εει. ἀε[ίοπάϊτ Ομπαθιδ, οΓ. Υ. 80. 

ν. 76. ἀῤῥήτοιο οἀπι. ἸΤθοιπα θπιεπά. Ὑ. Ὦ. αρ. οί. Ἐτ 

Ἑ]ιοάοπιαμαια5. 

Υ. 3ο, «4ιονύσου δαβρθοῖαπι: ΠΟ θππ ἆο πονί ΤΥρμοπῖδι 

Α]ογοιιαί (Υ. 71. δ4ᾳ.), Ῥαρμα ἄνετθιςφ ῬΒαοεματα, θά απφυά 
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καὶ τινος ἀσπαίροντος ἐπὺ χΘονὸς ἆορ ἐρύσσας, 

Ἠάκχος ἄναξ κεκόρυστο Γιγαντείοισι καρήνοις, 

ἰοβόλων πλοκάμων ὀφιώδεα λήϊα κείρων᾽ 

καὶ στρατὸν αὐτοτέλεστον ἀτευχέὶ χειρὺ δαΐζων, 

µάρνατο Λυσσήεις, χλοερῶν ἐπιβήτορα δένδρων 

κισσὸν ἔχων τανύφυλλον, ἀκοντιστῆρα Γιγάντων. 

λαίΐ νύ κα πάντας ἔπεφνεν ἓῷ ῥηξήνορι «Φύροῳ" 

ἀλλὰ παλινδίνητος ἑκὼν ἀνεχάζετο χάρµης, 

δυςµενέας ζώοντας ἑῷ γενετῆθι φυλάσσωγ, 

Κα νύ κεν εἰς Φρυγίην ταχὺς ἔδραμεν ὠκέὺ ταμσῷ ' 

ἀλλά µιν ἄλλος ἄεθλος ἐρήτυεν, ὄφρα «ανόντων 

τοσσατίων ἕνα φῶτα κπατακτείνειξ φονῖα, 

Παλλήνης γενέτην Φανατηφόρον, ὃς ποτε κούρης 

οἴστρον ἔχων ἀθέμιστον ἅμαρτιγάμων ὑμεναίων, 

συζυγίην ἀνέκοπτεν ἀμετρήτους δὲ δαίζων 

μελλογάμουςο μνηστῆρας ἀπέθρισεν, ὧν ὑπὸ λύθρῳ 

κτεινοµένων καναχηδὸν ἐφοινίσσοντο πάλαιστραι, 

εἰρόκε Ῥάκχος ἵκανε, «4ΐκης πρόµος" ἄγχιγάμου δὲ 

Παλλήνης δυοέρωτι παριστάµενος γενετῆρι, 
. ον [ο ης λα 2/ , 
ῥιγεδανῆς ὑμέναιον ἀτάσθαλον τεε κουρης, 

ποικίλα δ᾽ ὤρεγε δῶρα: μαὶ αἰτίξοντι «{ναίῳ 

--υμὐὐ----------- 

Τγρµοµίς οετίαπηίπθ οοπίτα ΤΟΥΘΠΙ ΒΕΥΠΙΟ 6586 ἄεβεραι, νε]ιά 

κπαταιχµάζων «4ιὸς ἄντα, νε] 4ιὸς αὐτοῦ. 9εἆ [οτίᾶδδε Πρτατϊὶ 

σιαθάαπα οιαἰδογυμ{, ιϱὶ ἨἩαάασπιοάί γθγδιι5 ἆθ αμίααο ΤΥΡΠοπθ 

Ῥγαεοεάεβαι, θ6ἳ οομ[πιαϊα οοπιραταίοχθ: οὕτω καὶ 4λκυονεὺς 

τότε µάρνατο --- Ίάεπι δεαυεβαίας, Βασσά Ἠοπιίμθ 1Ἡ {1ο Ῥο- 

β1ΐίο, αἲί πιπο Υ. δο. Πεβίιιις. 
γ. δΙ. Ἠϊο άποαᾳμε οαιιά τατραίαπαΣ Ύειοιξ Ρΐ Ἱερίαγ 1 

εᾱ. Ῥτ. οἵ α]ίοτο Ίοσο κπαέτονος, αοᾶά Εα]κ. π Τ,θοῖτ. διοπάαγίτ. 

Ῥταείεχεα ἄορ φαβρεοίατα, γἱά. αἲ γΥ. 96. πθαιθ {αοἱ]θ οομοἰ]ία- 

ἀ πα οι ατευχέὶ χειρέ ν. 84. 
γ, 97. παλαίσται οὐ, Νοῦίδοιιι οοτχοκίέ Υ. Ὀ. αρ. Ψἡ]οίς, 

γ: 1ου, ὤτεε θά, ρ;. 



δδά Ν ο ν. νο Υ 

ι ο] ο Ε 1 , 5 , Ξ φρικτὸς ἀνῆρ κήρυξε παλαισμοσύνην ὑμεναίων 

κα µιν ἄγων ἐπέβησε κακοξείνοιο παλαίστρης, 
ς , , , - , 
ὑππόθι τολµήεσσα δορυσσόὀος ἵστατο κούρη, 

105 νυμφιδίην ὤμοισιν ἐλαφρίζουσα βοείην. 

: Καὶ τότε Κύπρις ἔην ἐναγώνιος" ἦν ὃ᾽ ἔνὶ µέσσῳ 
μυ }/ . ’ , 7; [ο 

γυμνὸς Ἔρως, καὶ στέµµα γαμήλιον ὤρεγε Βάκχῳ" 
τ ) , / Ε) ’ Ν 
ἦν δὲ παλαισμοσύνη νυμφοστόλος' ἀργυφέῳ δὲ 

ἁβρὸν ἄνεγλαίνωσεν ἕὸν δέµας εἵματι Πειθώ, 

110 γίκην μελλογάμοιο προθεσπίζουσα «4υαίου. 
ἀ ωω ΄ 3 ΄ ’ ; καὶ βριαρῶν µελέων ἀπεδύσατο φάρεα κούρή' 

καὶ δόρυ Φοῦρον ἔθηκε γαμήλιον᾽ ἁβροτέρη δὲ 

Σιθονὶς ἄκρίδεμνος ἀσάμβαλος ἵστατο κού 6 απρηύεμνος µ ο, 

ἡδυφανὴς, ἀσίδηρος' ἐρευθιόωντι δὲ δεσμῷ 

115 ἄκλινέων τροχόεσσαν ἴτυν μιτρώσατο μαζῶν" 

καὶ δέµας ἀσκεπὲς Πεν" ἀμετρήτων δὲ κοµάων 
3 / αω 3 γε ο ρο τς ἀσκεπέες πλοκαμῖδες ἐπέρῥεον αὐχέγι κούρης' 

καὶ κνήµας ἀγέφαινε, καὶ ἀσκεπέων πτύχα μηρῶν, - 

γυμνῆς φαινοµένης ἐπιγουνίδος. ἄμφὶ δὲ μηροῖς 

130 ἤρμοσε λευκὸν ὕφασμα, γυναικείης σκέπας αἰδοῦς 
μαὶ { λέ λ ο Ξ έλαί ἑ χρὸα πιαλέῳ πεπαλαγµένον εἶχεν ἐλαίω, 

----Ἕ λ 

γ. 108. ἀργυρέῳ εκοπδα]η {η εἆ οἳι. 

γ. 100. δέµας εἰμιν πειδώ εᾱ. Ρε. οπιοπᾶ. Ἐα]ζ. 

γ. 114. ἡμιφανὴς οἀ τι. ααοᾶ οιπι 8εαά. Ῥαρηαίς απιρβίρεβατα 

Ίάπιθή {πῖοι ἠδυφανὴς εἳ ϱηλυφανής, 

γ. 119. ἀσκεπέων πτύχα μηρῶν Ῥτίπιο αἀδρθοῖα Ῥισπαγο νἰἆε- 
ἴαγ ο 85. «μας δε απηῖας Υγ. 110. 1209. ἀμφὶ δὲ μηροῖς Ἡρ-- 
µοσε Λ. ὄφασμα; τί ἵπ ἀσκεπέων πτύχα μαζών, ἍΧΙΙΝΙ. 279. 
π]ίγο Ἱποίάα». Ῥαταπα ἴαπιει Ἠαίο Ιεοῖοπί Ῥτοχίπια {ανυουῖ, Ῥτο- 

Ρίου «μαθ πτύχα γούνων πια]ίδ. 9θά νίάειαχ το οοποϊ]ἰαγί ρο55θ 

πα, ταϊ ἀῑσαδ, θᾶπι Ῥεπηαιη, Ῥοδίς γεδίίριαςδ, πιήαπι φἴείςςθ, 

Ῥοαί οπβ]αα {πιο ρα οἰτοειπιάθάϊσθςθ, αἱ Παοϊαιατὶ αριιά Ηοιῃ. 

{ασθις 5ο]ειῖ. 
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καὶ παλάµας πολὺ μλλλον, ὅπως ἀλύτων ἄπὺ χειρῶν 
ς 4 3 ο’ "ν , , 

ὐγρὸν ὀλισθήσειδ πιεζοµένή ρα κουρη. 

Καὶ βλοσυροῖς στοµάτεσσιν ἀπειλήσασα «4υαίῳ, 
, » / / η φυμφοκύμῳ μνηστῆρι παρίστατο” διχθάδιον δὲ 

αὐχένι δεσμὺν ἔβαλλεν ὁμόζυγυ πήχεος ὑλκῷ ' 

ἀλλὰ παλινδίνητον ἑὴν ἄνελύσατο δειρὴν 

Ῥάκ] αποθῤί απαλό δάκτυλ / Ίκχος, ἀποῤῥίψας ἁπαλόχροα δάκτυλα κουρης, 

δεσμοῖς Φηλυτέροισι περίπλοκον αὐχένα σείων᾿ 

καὶ διδύµας στεφανηδὸν ἔπ᾽ ἰξύν χεῖρας ἑλίξας, 

ΠΙαλλήνην ἐτίναξε ποδῶν ἑτεραλκέ; παλμῷ ' 

καὺ ῥοδέης παλάμης ἐδράξατο" Κυπριδίην δὲ 

εἶχε παραιφασίην», χιονώδεα χεῖρα πιέζων " 

οὐδὲ τόσον µενέαινεν ἐπὺ γΦονὶ παῖδα κυλίνδευν, 
ε/ 3 [ή 3 ω Ι [4 .. ΄ 

ὕσσον ἐπιψαύειν ἁπαλοῦ χροὺς, ηδέν μὸχῦῳ 

τερπύµενος' καὶ ἔκαμνε, δὀλοπλόκον ἄσθμα τιταίνων, 

ὡς βροτός" ἀμβολίῃ δὲ Φελήμονι κάλλιπε νίκην. 

Παλλήνη δ᾽ ἐρόεσσα, πάλης τεχνήµονι παλμῷ, 

Φηλυτέραις παλάµησι δέµας κούφιδε -«4υαίΐου 

οὗ δέ µιν ἠέρταζε, τόσον βάρος" ἄλλὰ καμοῦσα, 
2/ - , 3 ΄ , 

ἄρσεγα γυῖα λέλοιπεν ἀνικήτου «4ιονυσου. 

καὶ «θεὺς ἄντιτύπῳ περιδέσµιον ἄμματι χειρὼν 
, « ’ 

παρθενικὴν ἐρόεσσαν ἕλων, ἅτε ὤυρσον ἀείρων, 

γ. 125. πιεζοµένῃ χρόα κούρη θ1ῖ, Φἵπο 56η5α. Ύ. Ῥγλθοεά. 
αλύτων ἀπὸ χειρῶν αχβαῖο ἀῑοίαπα 4ε Ώάσε]ί, -4ναίου, πο {α6ἱ]9 

βο]γεπά(5 πιαπίραθ, ο. Υ. 167. 
Νυ. 1209. 126. διχθαδίῳ δὲ αὐχένι δεσμὸς ἔβαλλε οἁ[, ομδμτάθ. 

δεσμὸν εἴίοια Ἠ]ιοάοπΒΙΠΊΒ. 
γ. 15ο. ἐπ᾽ αὐχένι χεῖρας ἑλίξας θἁΙε. οοπίτα Πηθηίθπι Ροδϊαθ. 

ο[. 8644. ἠαρτίπαϊς Υ. 190. 8644. Οοτταρίο ϱ γΥ. Ῥταεοεί, οτῖᾶ. 

ν. 197. ἀμβολίην δὲ ϐελήμονα κ. νίκην θἀϊτι. νίκης οοττὶβεραϊ 

Υ. Ὁ. αρ. Υ]οῖς. Ἐτιδίτα. Ἠ[οάσπιαμαθ νίκη. 

τ. 14ο. Τοτίαδο οὐδὲ μὲν φέρτ. 

Υ. 142. ἀντιτύπων θΜ1Ιῖ. παῖμαθ Ῥθμθ. 



οὖς 

145 

150 

155 

Νο Υ" .οὉ 

, . / 3 ή ς , 1) 

δόχµιον ἀμφιέλικτον ἐκούφισεν ὑψόθεν ὤμου" 

χειρὺ δὲ φειδοµένη βριαρὴν ἀπεσείσατο κούρην" 

ΠΙαλλήνην δ᾽ ἀτίνωκτον Όλην ἐτανύσσατο γαίη. 
- [ή η 

καὺ δολίοις βλεφάροισιν ἕῆν ἑλέλιζεν ὑπωπήν, 

κούρης ἁβροκόμου κεκογιµένα γυῖα δοκεύων», 

καὶ πλοκάµους ῥυπόωντας ἄκηδέστοιο καρήνου” 
Φα . Ἰ ΄ ε) ... / ἀλλὰ παλινδίνητος ἀναίξασα κογίης, 
” 3 ή 4 4 ” ΄ 

ὄρῦιος ἔστηριξε τὸ δεύτερον ἴγχνια κούρη: 
Δ .ν ή 3 ... ς ο καὶ τροχαλῇ «4ιόνυσος ἀφειδέῖ γούνατος ὁρμῆ, 

γαστέρα Παλλήνης κρατέων, ἑτεραλκει παλμῷ 

παρθενικὴν µενέαινεν ὑπὲρ δαπέδοιο κυλίνδειν" 

καὶ παλάµας µετέθηκεν, ἐπὶ πλευροῖσιν ἑλίξας, 

αὐχένα κυρτώσας ἐπικάρσιον" ἀμφὶ δὲ νώτῳ 

µεσσατίῳ κύκλωσεν ὀπίστερα δάκτυλα κάµψας, 
3λ υ 3λ ή Π 3λ ή ή 

ἤ σφυρὸν, ἢ κνήµην δεδοκηµένος, ἢ γόνυ κόψειν. 
4 Ν 3 / ς ΄ α/ , 

καὶ Φεὸς αὐτοκύλιστος ἑκούσιος ηριπε γαίῇ, 

16ο οὕτιδαν παλάμη γικώµενος: ἱμερόεν δὲ Ἰ "σμῃ μεγος᾽ ἰμερ 

ν. 146. ἐτανήσατο θᾱ. ϱγ. οπιθπὰ. Ἑαὶκ. 
τ. 191. ἴχνια κούρης εἀῖτι. ἼΤθοιπι επιεμά. Ἡ. Ὦ. αρ. Ὑ1]]οίς. 

γ. 1Φ4. µεγνέαεν ϱᾱ. ϱτ. επιοπά. Ἐα]ῖς, 

Ψγ. 15] οαἳ 198. Τους Ιπιρθάίας οἳ οΏδοαταδ. Φἱ κάµψας φᾱ- 
πα, ἀἰειηίας Ἠαεο ἆθ Βαοςμο, 56ἆ που υΙάθο. «ἁποπιοάο 1]ε 

Ρορί ἑα, «μάς απῖεεθάαπῖ, δἶπιμὶ ἀμφὶ νώτῳ ὀπίστερα δάκτυλα 
πυμλὠώσαι ροϊμθτῖ,. Ὠεϊπάς παίταπα, Θα ππο ἀπίθι Ἠος πίδαφ 

5υα 5ροπμῖθ βποοιπιΏοτε: αιοά 5ἱ ἀο]ο {αοϊεραῖ, πιοπθτε ἀεβεραίὶ 

Ῥοδία, Ιβίιαν Ἱαουσπαια βἰαίαεπιιβ οἶτοα ν. 198. αἲ αα αααεάαπι 

1π ΥΥ. 160. δ4ᾳ. 8ααἆετε γἰάεπίας  Ἐοτίαβθ. ἸΙπίεγαι πίτα 

εδί Ἰθεῖίο γ. 198. {πμ ε4. Ῥν. δεδοκηµένην ἢ γόνυ κάµψειν, ἆαοὰ 
π θᾱ, αι. ααείοτο Ἐα]κ. πιαϊαίαια 1η δεδοκηµένος --- κάµψειν, 
ε6ο υίετίας επιθιάατε εοπαϊα5 5Η11. θεά {ορμήπίππι δεδο-- 

πημένην εο ἀποῖι, αἳ ἰοῖαπι Ίοευπι ἆθ ριε]]α ἀῑοί βαβδρίοᾶτι Ῥοδ- 

οἳἵδ: ἀμφὶ δὲ νώτῳ µ. κύκλωσεν ὀπίστερα δάκτυλα κούρη, Ἰ σφυ-- 

ρὸν, ἡ πνήωην δεδοκηµένη, ἢ γόνυ κάμψειν. Ίβιι εφ αεπίᾶα Ῥεπθ 
οο]ιαθχετθαί. Ὑἱά, Οομιπαειῖ, 
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φάρµακον ἐἶχεν ἔρωτος" ἐνὶ γλυκερῇ δὲ κονίῃ 
, λα ο Γ.. / οφ ) κουφίζων ἑρόεις ἐπὶ νηδύὲ φύρτον ἐρώτων, 

ὕπτιος αὐτὸς ἔμιμνε, καὶ οὐκ ἀπεσείσατο κούρην’ 

ἀλλά µιν ἐσφήκωσε πόθου φρενοθελγέῖ δεσμῷ. 

166 ἢ δὲ ταχυστροφάλιγγυ ποδῶν φωµήτορι παλμῷ 
” κ ο / 1 / ὕχνιον Ίώρησεν" ἐρωμανέος δὲ {υαίου 

ἄρσενα Λύσατο χεῖρα" Φεὸς ὃ᾽ ὑπ ὀλίζονι ῥιπ] 
ο ες 5) ιά 

γυῖα µεταστρέψας, ῥοδέην ἐτανύσσατο κούρην, 

ἐν δαπέδῳ στορέσας" καὺ ἐπὺ χΘονὺ κέκλιτο κούρη 

170 χεῖρας ἐφαπλώσασα ' τιταινοµένη δ᾽ ἐπὶ πέζαν 
3 ’ , ει. ὲ οω 

εὐπαλαμῳ σφήκωσεν ομόζυγον αὐχένα δεσμῷ. 

3 / Δ / 4 λ , 3 4 ἠὀκυτέροις δὲ ποδέσσι πατὴρ κατὰ μέσσον ὀρούσας, 

ἀθλεύειν ἐθέλουσαν ἕὴν ἄνεσείρασε κούρην 
. / ιν 3 , ς μ 

καὶ γαμίην ἀνέκοψεν ἄεθλοσύνην ὑμεναίων, 

175 νίκην ἱμερόεσσαν ἐπιτρέψας «4ιονύσῳ, 

µή µιν ἄποκτείνειεν ἔχων ἀστεμφέῖ δεσμῷ. 

καὺ «4ιὸς αἰνήσαντος, ἀεθλοφόρον μειὰ νίκην, 
Δ 1/ ., ΄ ων. ; 

γωτον Ερως ἕστεψε γάμων πομπ]ζ πορυµβῳ, 

ἱμερτὴν τελέσαντα παλαισμοσύνην ὑμεταίων. 

18Ο καὺ πέλε τοῖος ἄεθλος ὁμοίϊος, ὡς ὅτε κούρην, 

χρυσοφαἢ προπάροιΘε γαμήλια δῶρα κυλίνδων, 

ἹἹππομένης φίκησεν ἐπειγομένην “ταλάντην. 

ν. 161. φάρμακόν ἐστιν ἔρωτος θ41ΐε. Ῥαγτια αρία Ἠοο Ἰοεο, 

Υ. 105. πόθου νὠμήτορι ταρσῷ απ, ϱτο οπαθιάαῖ, ποβῖτα θὲ 
Ίοοιιβ οπής ΧΥΠΠΙ. 14ο, 

ν. 1606, {ώρησεν ϱἁτιτ, 

γ. 1607. ὑπολίζονι Ἠ]ιοάοπιαμηδ. 

γ. 170. τιταινοµένην ποπιϊπαῖ, οᾶδι οἁῖτι, φἶπθ 8θη8α; κε 

Ρετ/ιάθ θ5ί, 5ἱΥθ τιταινοµένῃ, 51ΥΘ τιταινοµένης βοείραϊας, 

Υ» 173. ὠκυτέρας δὲ πόδεσσι 64. μτ. εµιθιιά. Εας, 
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4λλ” ὅτε νυμφοκόμοιο µάχής ἐτέλεσσεν ἀγῶνα 

Ῥάκχος, ἔτι στάζων γαµίους ἱδρῶτας ἀέθλων, 
{ Δ [ή ’ σε... ΄ 

Σιῦονα μὲν πρηνιξε, τετυµµένον Οξέὲ Ὀυρσῳ, 

μνηστήρων ὀλετῆρα" κυλινδομένου δὲ κονίη, 

κούρῃ Φύρσον ἔδωκε μιαιφόνον ἕἔδνον ἐρώτων. 
, - .. / αν. ο καὺ γάμος ἦν πολύύμνος" ἄσιγήτῳ ὃδ᾽ ἐνὶ παστῷ 

Σειληνοὺ κελάδησαν" ἐπωρχήσαντο δὲ Ἠάκχαι, 
Δ ’ [4 τμ) ε/ Ε] , 

καὶ ὙΣάτυροι µεῦυοντες ἀγέπλεκον μνον ἐραάτων, 
ῃ , 3 , ε , 

συξυγίην µέλποντες ἀεθλοφόρων ὑμεναίων. 

Νηρεῖδων δὲ φάλαγγες ὑπὸ σφυρὰ γείτονος ἰσθμοῦ 

γυμφιδίῃ «4ιόνυσον ἐμιτρώσαντο χορείη, 
ῃ ’ ω .. 

καὺ µέλος ἐφθέγξαντο" παρά ΘΒρήϊκι δὲ πόντῳ 
ψ , ῃ 3 , , ξεινοδόκος Βρομίοιο γέρων ὠρχήσατο «ἨΝηρεύς 

καὶ γαµίη Γαλάτεια περισκαίρουσα Φαλάσσῃ, 

Παλλήνην ἐλίγαινε, συναπτοµένην «4ιονύσῳ" 
ἀ ή 3 / |) 3 ΄ ν.. 3 ιά καὶ Θέτις ἐσκίρτησε, καὺ εὖ πέλε νῆϊς ἐρώτων" 
Δ / α/ ς ΄ ς/ 3 ρω καὶ γαμίην ἔστεψεν ἅλιζωνου ῥάχιν ἰσθμοῦ, 

ΤΙαλλήνης ὑμέναιον ἄνευάζων ἸΤελικέρτης 

καί τις ““μαδρυάδων φλογερῇ παρὰ γείτονι «{4ήμνῳ 

νυμφιδίην Θρήΐσσαν 4θωϊὰς ἥψατο πεύκην. 

ν. 184. Βάκχος ὅτε στάζων, εἀϊτ. 6 ν. ρταροθᾶ. ἌΤεουπα επιθπᾶ. 
Υ. Ὦ. αρ. Υ]οίς, 

γ. 1860. ὀρετῆρα ϱᾱ. Ῥτ. επιεπά. Ἐα]κ. 
γ. 189. «Σιληνοὶ κ. ἐ. δὲ Ῥάκχῳ οὐϊι. αρετίο 6Ι10Ι6. Βάμχου 

πο]αεταῖ Ύ. Ὦ. αρ. ὙΠ]οίς. 

γ. 106. γαµίη Γαλάτεια θά. 1ηα]θ. 

γ. 108. Θέτις --- νηῖς ἐρώτων Ιδίτατ απῖο παρῖία8, ο Ῥε]εο 

εοπῖϊταοῖαςὃ ὙΥἱά. Οοπιπιεηί. 

Υ. 1090. χάριν Ἰσθμου οἁἵτ. οπιεηΙαγεταμῖ Ἐαϊκ., η ουσ 8ε- 

ευὐμάἰς οἵ Ύ. Τ. αρ. οί. ΟΕ. ν. ὅ7. ' 

γ. 202. ἠψατο λόχμη οἁϊτι. οἶπο 66η8α: Ἠεφιθ 5[1οῖι κ 

χβδοτίΏεΓε, Ο{. ΥΥ, 210, 641. Λόχμην ἨΗούυνιαμηι5. 
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καὺ φιλίοις ὀάροισι παρηγορέων ἕο νύμφην, 

µυρομένην γενετῆρα, Φφιλεύῖος εἶπεν ἄκοίτης" 

ΠΙαρθένε, μὴ στενάχιζε τεὸν δυςέρωτα τοκῆα" 

παρθένε, μὴ στενάχιζε τεῖς µνηστζθα κορείης 

τίς γενέτης ἔσπειρε, καὶ εἰς γάµον ἤγαγε κούρην; 

σὺν κενεὸν λίπε πένθος, ὅτι πταμένοιο τοκῆος, 

Σιφόγος ὑμετέροιο, «4ίκη γελόωσα χορεύει” 

χερσὲ δὲ παρθενίησι γαμήλιον ἄψαμένη πῦρ, 

ἡ γάμον ἄγνωσσουσα, τεὸν γάμον εἰθέτι μέλπει, 

Οἰνόμαον πάλιν ἄλλον ὀπιπεύουσα Θανόντα. 

Οἰνόμαος μὲν ὅλωλε' καταφθιμένου δὲ τοκῆος 

τέρπεται Ιπποδάμεια σὺν ἀρτιγάμῳ παρακοίτῃ " 

καὺ σὺ, τεοῦ γενέταο πόθους ῥίψασα «Δυέλλαις, 

τέρπεο βοτρυόεντι συγαπτοµένη παρακοτη, 

μῶμον ἀλευομένη πατρωίον’ οὗ σε διδάξω 

Σιθόνος ἐχδρὸν ἔθωτα καὶ ἀμβολίην ὑμειαίων, 

ὃς φονίῃ παλάμη γαμβροκτύνον ἔγχος ἄείρων, 

γηραλέην σε τέλεσσεν, ἄπειρήτην "φροδίτης, 

συζυγίην ὃ᾽ ἐκέδασσεν ἄνυμφεύτων σέο λέκτρων. 

μνηστήρων σκοπίαζε σεσηπότα λείψανα φεκρῶν, 

οὓς Παφίη κόσµησε, καὶ ἔκτανε δοῦρις ᾿Ερωνύς 

ἠἡνίδε κεῖνα κάρηνα, Φαλύσια σεῖο µελάθρων, 

λύθρον ἔτι στάζοντα κακοξείνων ὑμεναίων. 

ΣιῬόνος οὐ µεθέπεις χΘόνιον γένος" οὐράνιος δὲ 

πείθοµαι ὥς σε λόχευσε τεὸς Θρηΐκιος ἄρης" 

πείθοµαι, ὥς Κυθέρεια τεὴν ὥδινε γενέθλην : 

καὺ σὺ τεῶν διδύμων ἄπεμάξαο Φεσμὰ τοκήων, 

Άρεος ἦθος ἔχουσα, καὶ ἀγλαῖην ᾽φροδίτης 

Υ. 390, σέο νύμφην εᾱ. Ῥτ. οπιθιά. Έα, 

γ. 224, ἠνὶ δὲ σεῖο κάρηνα ὃ. σεῖο µελάδρῳ οὐ(. 

569 
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πείθομαι ὡς σε φύτευσεν ἄναξ ἴναγώνιος “Ερμῆς, 

ἄβρὰ τελεσσιγάµοιο μολὼν ἐπὶ δέµνια Πειθοῦς, 

καί σε παλαισμοσύνην ἐδιδάξατο πομπὸν ἐρώτων. 

Ἐϊπε παρηγορέων, ἀχέων παιήονι μύδῳ" 

µυροµένης ὃ᾽ εὔνησεν ἐπήρατα δάκρυα κούρης. 

καὶ γαμίης δήθυγεν ἐπὶ χρόνον ἐγγύθι κούρης, 

τερπόµενος φιλότητι φνεοζυγέων ὑμεναίωγ. 

Παλλήνης δὲ µέλαθρα Λιπὼν καὶ Θρῇ]κα Βορῇα, 

Ῥείης εἰς δόµον ἦλθεν, ὅπῃ Φρυγίῃ παρὰ πέζῃ 

δαίµονος εὔὐώδινος ἔσαν Κυβεληϊδες αὐλαί. 

ἐνθάδε Ὁγρεύουσα παρὰ σφυρὰ ἄίνδυμα πέτρης, 

“Ῥυνδακὶς οὐρεσίφοιτος ἄέξετο παρθένος .4ὔρη, 

εἰσέτι νΏϊς ἔρωτος, ὁμόδρομος ᾿ΤΓοχεαίρης, 

ἅπτολέμων φεύγουσα νοήματα παρθενικάων, 

ρτεμις ὁπλοτέρη -«4{ηλαντιὰς, ἥν ποτε Τιτήν, 

νυμφεύσας Περίβοιαν, ἀπόσπορον ΩὈκεανοῖο, 

πρεσβυγενὴς ««Ίήλαντος, δελλόπον ἤροσε κούρην, 

κούρην ἀντιάνειραν, ἀπειρήτην "4φροδίτης. 

Ἡ μὲν ἀνεβλάστησεν, ὑπέρτερος ἥλικος ἥβης, 

ἱμερτὴ, ῥοδόπηχυς, ἀεὶ χαίρουσα κολώναις" 

πολλάκι ὃ᾽ ἀγρώσσουσα κατέτρεχε Λυσσάδος ἄρκτου, 

καὺ δόρυ «Φοῦρον ἔπεμπε, καταιχµάζουσα Λεαίνης, 

Ἱιἱ.-....----͵“Ὅ“'ἩὉὤἩὢὂσ-- 

γ. 202. ἐπιδέμνια ἩΠ. εᾱ. Ῥτ. επιεπὰ. αι]. 
γ. 307. φεοζυγίων εαἀϊτ,. (Οοττεκίτ Ίαπι Β]λοάυπιβμη 8. 

γ. 32089. Όρηκα Β. εἀ1ττ. 

γ. 350. ὅπη να]ρο εὐίταγ. 
γ. 240, αὗὖραι εἁῖτ, οἵ. ΤΧ. 162. ἘπιοπάανΙϊτ οὕαπι Ἡ]λοίο- 

ΣΙΑΗΠ 8. 
γ. 245. τιτὴν εᾱ. Ῥτ. τιτθὴν εᾱ. αἲ. 1π81ε. Αωτα Τιτηνίς εδ 

γ. 441. 

τ. 249. ᾽άντιάνειραν εᾱ, αἷτ. επα Ἰωαβίπο, ἴαπιφμᾶπι ΠΟΙΗΘΗ 

Ρτορτῖαπι; πιᾶ]ε, 
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οὗ κεμάδας κτείνουσα, καὶ οὗ βάλλουσα Λαγωούφ' 

ἀλλὰ δαφοινήεσσαν ἐλαφρίζουσα φαρέτρην, 

9056 ὠμοβόρων τόξευεν ὀρίδρομα φῦλα Λεόντων 

Φηροφόνοις βελέεσσιν" ἐπωνυμίη δὲ καὶ ἔργῳ 

ὀξυτάτον δρόµον εἶχεν, ὀρειάσι σύνδρομος αὗραις. 

Ἆαί ποτε διψαλέοιο πυραυγέὺ καύματος ὥρῃ 

παρθένος ὑπνώουσα πόνων ἀμπαύετο «ήρης 

960 καὶ δέµας ἁπλώσασα «Κυβηλίδος ὑψόθυ ποίης, 

κρᾶτα περικλίνασα σαόφρονος ἐρνεῖ δάφνης, 

εὖδδ µεσημβρίζουσα, καὺ ἐσσομένων ὑμεναίων 

ἱμερτὴν ἐνόησε προµάντιος ὄψιν ὀνείρου, 

ὅττι Θεὺς πυρόεις, τανύσας βέλος αἴθοπι νευρῇ, 

365 Φοῦρος Ἔρως, τόξευε λαγωβύλος ἔνδοθδι λόχμης, 

οὐτιδανοῖς βελέεσσιν ὀϊστεύων στίγχα Φηρῶν 

παιδὲ δὲ «Φηρεύοντι συγέµπορος υἷξ τε Ιἠύῤῥης 

Ἀύπρις ἔην γελόωσα" καὶ ἵστατο παρθένος «4ὔρη, 

"4ρτέμιδος μετὰ τόξον, ἀήδθεος ὑψόθεν ὤμου 

370 ἀγρευτῆρος Έρωτος ἐλαφρίζουσα φαρέτρην 

αὐτὰρ ὃ ὢῆρας ἔπεφνεν, ἕως ἐκορέσσατο φευρῆς, 

βάλλων πορδαλίων βλοσυρὸὺν στόμα καὶ γένυν ἄρκτου 

ζωγρήσας δὲ λέαιναν, ἑῷ πανθελγέν κεστῷ 

Φῆρα πιεζοµένην, φιλοπαίγμονι δεῖξε τεκούσῃ. 

275 παρθενικὴ ὃδ᾽ ἐδόκησε κατὰ κνέφας, ὅττι καὺ αὐτὴν 

πῆχυν ἐπικλίνουσαν “4δωνιδι καὶ Κυθερείῃ 

ν. 252. καὶ κεμάδας εἀΙῖ. οοπῖτα πιθμῖθεπα Ῥοῦταθ, 
γ. 205. Θυμοβόρων --- λεόντ. θά{ιι. αΏφαχάς. 
γ. 257. σύνδρομον θ1ῖ, απίπαδ οομγθµ{θηίθυ, 

γ. 36ο. ὑψόθι ποίου εᾱ- Ῥτ. δπιοιάανίι Εα]]ς. 
ν. 363. προμάντιον εὐ]ι. Ἐπιοιάανίι Ἠ]ιοάοιπαηπθ. 
γ. 2605. ἔνδοθι λόχμου οἆ. Ῥτ. ομιει. Εαλις. 
γ. 267. υἱέὶ Μύῤῥης οὐ τι. 864 απιοσεἀθηιῖα ροδτι]απῖ, αἲ παιδὲ 

θηρεύοντι ἆθ Απιοις βαπιαΙημ5ς ἁβίίας οορω]α πμεοθδατίᾶ: ουἷα 

γὶάε ν. 804. 



δ4λ ΝΟΝΝΟΥ 

1 ώ : ή 

µάργος Ἔρως ἐρέθιζεν, ὑπογνάμπτων ᾿4φροδίτη 
α 0) ” ”ω ς / , 

ληϊδύης γόνυ δοῦλον ὑπερφιάλοιο λεαίνης, 
” 1) / / ρω ᾽ 

τοῖον ἔπος βούων" στεφανηφόρε μῆτερ ᾿Ερώτων, 
’ ./ ΄ ” 

98ο αὐχένα σοὲ κλίνουσαν ἄγω φιλοπάρθενον «4ὗὐρην' 
/ -” ἀλλὰ, ποθοβλήτοιο χορίτιδες Ὀρχομενοῖο, 

” ιά 

στέψατε κεστὸν ἵμαντα γαμοστόλον, ὅττι μενοινὴν 

τοσσατίην νίκησεν ἀνικήτοιο λεαίνης. 

τοῖον ἔπος μαντῷον ὀρεστιὰς ἔδρακεν «4υρη" 
.] Δ ΄ Δ 2/ απ σ/ ε/! Δ ώ Λ 

385 οὐδὲ µάτην πρὸς Ἔρωτας ἕἔην ὄναρ, ὅΌττι καὶ αὐτοὶ 

εἰς λίνον ἄνδρα φέρουσι, καὶ ἄγρώσσουσι γυναῖκα. 
κ ου ο / / ΄ 

Κούρη ὃ᾽ ἐγρομένη πινυτόφρονι µαίνετο δάφνη, 

καὶ Παφίη καὶ Ἔρωτι µαχέσσατο, καὶ πλέον Ύπνῳ 
’ « ὅ 3 / 3 ’ 

χώσατο τολµήεντι, καὶ ἠπείλησεν Ονείρῳ, 

390 καὺ πετάλοις γεµέσιζε καὶ ἀφῦόγγῳ φάτο φωνῇ" 

Οὺ γέµεσις, παρὰ μύρτον ὀνείρατα ταῦτα νοῆσαι " 
’ / / 

4άφνη, τί κλονέεις µε; τί Ἀυπριδι καὶ σέο δένδρῳ ; 

Δασάμην εὔδουσα τεοὺς ὑπὸ γείτονας ὄζους, 
λ Λ 3” ’ ’ ς ’ ) 

σὸν φυτὸν ἐλπομένη φιλοπάρθενον' ὑμετέρης δὲ 

32095 φήμης οὐκ ἐτύχησε καὶ ἐλπίδος. ὣς ἄρα, «4άφνη, 
Δ ῃ 3 ; Δ , αὶ 3 ” 

σὺν δέµας ἀλλάξασα, τεὺν γόον εὗρες ἀμεῖψαι; 

μὴ γαμίη μετὰ πὀτμον ὑποδρήσσεις “4φροδίτῃ; 

γ. 281. ᾿χοροίτιδες θἀ1τ. 
ν. 294. ἔπος µαντώον --- ἔδρακεν «4. εαΐτι. Ἠεοῖῖας ἀῑκίδεει, 

ευῖ ὄναρ --- ἔδρακεν, ααῖ ἔπος --- ἔκλυεν --- ΟΙ. ν. 170. 

γ. 3201. Ἀθδοῖο, 4Η Πίο Υθιίδα5δ ογαΙοηθιι δαϊῖ αρίε Πποῖιρίοῖ: 

ειαῖ. οι πιμῖ πιθ]άας Ῥοδῖ υ. 208. Ἱερί υἰἀετείατ. Ῥταείετεᾶ 

ὀνείρατα --- δοκῆσαι αβίτωιίας Γαΐφεεῖ. 

γ. 302. εἴδουσα τεοὺς ὑπὸ --- ὄζους, αιιᾶδὶ δαΏεῖῖ: στείχουσα, 
σπεύδουσα --- ὥστε εὔδειν ἐκεῖ. 

γ. 408. ἐτύχησε δεῖ]. σὸν φυτὸν --- σῆς φ. ΜΗ. σῆς ἐλπίδος, ατ- 

ξιίθ; Ἡε ααἱθ ἐτύχησα εοττὶραἰ. Ἠ]οάοπιαμηας αἱ Υ. 304. 405. 

βἀφοιίραίε ,,μιθμάυτα. Εάά. ἐλπίδος, ὡς ἄρα δάφνη. 

γ. 1207. ὑποδρήσεις εἀ{πι. ειιεμά. Θε]γαά. αἆ πας. Ρ. 4δ. 
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4ΙΟΝΥΣ/Ι4ΛΗΣΝ ἨΗ. ΧΙΙ. δ4ὅ 

ω / Δ ΄ 

οὗ πινυτῖς τόδε δένδρον, ἄπ᾿ ἀρτιγάμοιο δὲ νύμφης" 
ἔ η τς , 

µαχλύδος οὗτος ὄνειρος ἐπάξιος" ἢ ῥά σε Πειδω, 
ΑΙ. ὰ ω γ΄ ἢ ῥά σε χειρὺ φύτευσε τεὸς δαφναῖος “πύλλων ; 

Εϊπεν, ὁμοῦ κοιέουσα φυτῷ, καὶ Έρωτι, καὶ Υπνῳ. 
’ 4 ϱ] 1/ / 3/ καί ποτε Φηρεύουσα κατ οὔρεα δεσπότις ἄγρης, 

καύμωτος αἰθαλύεντος ἱμασσομένη χρόα πυρσῷν 

4ρτεμις ἔντυε δίφρον, ὕπως ἅμα Νηΐσι Νύμφαις 

Ὀερμὸν ὀρεσσιχύτοισι δέµας ψύξειε λοετροῖς, 
Φιλ , »/ λ λ ’ ς {λλ ἡνίκα µέσσον ἔην φλογερὸν Φέρος, ἠνίκα πάλλων 

καρχαλέης πυρόεντα μεσημβρινὸν ἦχον ἱμάσθλης, 

᾿Ηέλιος σελάγιζε λεοντείων ἐπὲὸ νώτων. 

καὶ κεµάδας ζυγίοισυ ουνεκλἠΐσσε λεπάδνοις 

Άρτεμις οὐρεσίφοιτος" ἐπεμβαίνουσα δὲ δίφρου, 

λάζειο καὶ µάοτιγα καὶ ἡνία παρθένος «4ὗρη, 

καὶ κεραἠν ἤλαυνε Φυελλήεσσαν ἀπήνην. 
Μι) ’ Χ , 3 ΄ 3 -” 

ἀενάου δὲ Ὁ ύγατρες ἀνάμπυκες Μδκεανοῖο 

δμωΐδες ἐθῥώοντο συνήλωυδες ᾿ΤΓοχεαίρης, 

ὧν ἢ μὲν ταχύγουνο ἔην προκέλευθος ἀνάσσης, 

ἄλλη- ὃ᾽ ἰσοκέλευθος, ἀναστείλασα χιιῶνα, 

ἐγγὺς ἔην' ἑτέρη δὲ τανυκήµιδος ἄπήνης 

Υ. 502. Θηρεύουσα οολαςχεῖ αγοίτας οι ραγΗοῖρίο ἑμασσομέ-- 

φη: 1πῖες γεμαπάἁπα «α]οχο ἀε[ααραῖα οι γαΙη Ρρᾶταί, ρατανί 11)6ί. 

ν. 204. ἤντυε θὐ1ι. Ἰοκ ααίχαπι θδί ἅμα Λπηίσι Ν, δεὰ πμ!] 
πηυίαπό ατα, ο. ν. ὅ1ὅ, 

γ. 5ο7. μεσημβρινὸν ἦχον ἑμάσθλης πάλλων ἱπεράφθίπιαθ Νοπὲ 
ἴαμιος θ5ῖ, 4θΙι ΕΠιεΠάαΓθ Ἰθο Ροβδιιι ηθο ΥοΙο. 

ν. 512. ἀενάου θυγατέρες ἄν. εὰ. Ρτ. επιεπά. Εα]ς. 

γ. 517. ταγυκνήµιδος ᾽άθήνης θάϊτ. ααοᾶ αἀπιοάμπα Ἱερίάε 

ΤαΡία. γετΗῖ,. Ίεουια ειπε. Υ. Ὁ. αρ. ὙΠ]]οίθ, αμά 1 Ίος Ἱῖ- 
Ῥτο πι]ία πημί Ῥταθιίρα:. Ἑαάειι εοπ[αβί0ο ἃ Ὀςαμρ. δµΡ]αῖα 

ΧΧΙΥ. 11δ. Οοττοκίῖ εἰίδιι Ειλούοιπᾶμλµ8. 



σάς 
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« / , ευ στ , ἁπτομένη πείρινθος, ὁμόδρομον εἶχα πορείην. 
] / 3 / ’ ΄ καὶ σέλας ᾿Γοχέαιρα διαυγάζουσα προσώπου, 

3 ’ 1/ ε , ε {! , ἄμφιπύλων ἤστραψεν ὑπέρτερος, ὡς ὅτε δίφρῳ 
3 / / κ΄ ΄ ΄ , 

αἴθερίῳ πέµπουσα φιλαγρύπνων φλόγα Ταύρων, 
-ν ῃ 3 ” 3. ΄ / 
ἄνεφέλους ἄκτῖνας ὀϊστεύουσα, Σελήνη 
λ ν α ὁ λλ / ῃ 1/ πλησιφαῆς ἀνέτελλε πυριτρεφέων μέσον ἄστρων, 

οὐρανίην στίχα πᾶσαν ἀμαλδύνουσα προοώπῳ' 

τῇ σέλας ἴσον ἔχουσα διέτρεχεν 4ρτεμις ὕλην, 
μη -ϱω «, ε/ ’ αν εἰσόκε χῶρον ἵκανεν, ὅπῃ κελάδοντι ῥεέθρῳ 

Σαγγαρίου ποταμοῖο διπετὲς ἕλκεται ὕδωρ. 
ΥΓ / ς : ς 4υρη ὃ᾽ ἀμφιέλισσαν ἕὴν ἀνέκοψεν ἱμάσθλην, 

καὶ πεµάδας χρυσέοισιν ἀνακρούουσα χαλινοῖς, 

ἀμφὺ ῥοὰᾶς ἔστησε φεραυγέα δίφρον ἀνάσσης 

καὺ Φεὺς ἐκ δίφροιο κατέδραµεν' ἓκ δὲ οἳ ὤμων 
ιά Σ 3) τόξα μὲν Οὗπις ἔδεκτο, καὶ ἰοδόκην “Εκαέργη, 

5 ρω Δ .”. 

υλκεανοῦ δὲ «Φύγατρες ἐύπλοκα δίκτυα θήρης, 
.) ’ ) » 4 καὺ ἃε Χα ἐνδρομίδας δὲ ποδῶν ἀγελύσατο «4οξω. 

γ. 618, Πείρινθος οᾱ. αἲτ. οτι Τμαβίπο, «παδῖ ΠΟΠΙΕΏ ΡΥΟΡΓ. 
ε8θδεῖ. Ἠίο Ὑ1]]οίς. 1ρ56ο γεγαπι Ιοοοπειι Ῥταεοσσιραν{. 

γ. Όπο. ὑπέρτερον ἨΠοᾷοΙΙΒΠΠΙΦ. ὡς ἐνὶ δίφρῳ ἀπ. ρειάεπῖο 
ογα[ἴοπθ, 

. 521. παύρων, 4ἱγθ δίφρῳ, 8ἱνθ φλόγα ἵπηβας, θά, ααοά 
ἀἱρ]ίοθαῖ, Απ φλόγα πυρσῶνῥ 

γ. 522. ἀγννεφέλους εἁ1ῖτ, ς 
Υ. 924. προσώπου οὐ. ΊΜεειπα Ὑ. Ὀ. αρ. οἱ», 
γ. 536. ᾖ σέλας θ41Ι. φα]ίθιιι ᾗ. 
γ. 236. ὅπη νι]σο. 

γ. 527. δετετὲς ἕλκ. ἕδωρ εᾱ. Ῥτ. επιοπά. Εαἰκ. 
γ. 904. καὶ βλύνας ἐνδρ. εᾱ. Ῥχ. καὶ κύνας. Ἐνδρομίδας δὲ εὰ. 

α]τ. εκ 1η[ε]ἱοἰαοίπια Ἐα]ῑ, οοπἱθοίαγα. αμάν «στα Υθοίαπι, 

Άτευπα εἵ Ῥ]ατείταιη ῥοφί8βθθ, Ῥαχ εταῖ, τεία, πίχαπα; 5θᾷ οηθβ 

44ο {ρδο5 8ροετ Ἠιπιθγί Ροχίᾶ55ο, αμ ογθάατ! Ἰεφαθ Ἠαθο {πι 

θα) μα. Ἡ.  Ὠίΐαν. 19. 84, 142, 844. ἹΜαιίβεδίιπα 68, γετβυπι 

τεφμῖτί αἆ γ. ρταθοεάεηίθια, δἱ 11] Ἡμο ρεσἠπεῖ, γε]αῖ κούφι-- 



4ΙΓ0ΟΝΥΣΙάΚΟΩΝ ΜΗ ΧΕΡΙ. 545 

365 } δὲ, µεσημβοίζουσα, σέβας φιλοπάρθενον αἰδοῦς 

το ἓν προχοαῖς ἐφύλαξε, διερπύζουσα ῥοάων 

ἴχνεσι φειδοµένοισι"' καὶ ἐκ ποδὸὺς ἄχοι καρήχου, 

ἄμφιπερισφίγγουσα πόδας διδυµάοτι µηρῷ, : 
3 πω λ τι 3 ’ νι ρω 

ἀκροβαφὴ κατὰ βαιον ἀγαστείλασα χιτῶνα, 

540 πρυπτύµενον μετρηδὸν ὅλον δέµας ἔκλυσε κούρη; 
λ ἃ ο, 3 . 3/ 3”, 

λοξὰ δὲ παπταίχουσα ὃν ὕδατος ἄσκοπος .4ὖθι ο -4ὔρη 
Ὃν , 3 , , 

τολμηροῖς βλεφάροισιν ἀναιδήτοιο προώπου 
5 / 

ἆγνον ἀθηήτοιο δέµμας διεμέτρεε πούρης, 
Φέ λ 3 [ιά ΄ πο 1δ . τς Ἐ 

ἔρκελον εἰςορόωσα σαύφρογος εἶδος ἀνάσσης 

545 καὶ πὀδας ἁπλώσασα, τιταιομένων παλαµάων, 

δαίµονι νηχοµένὴ συνενήχετο παρθένος «4ὐρη. 
ο 1 , .”. 1; 

Ίμιφανης ὃ᾽ ἄτέλεστος ἔσω ποταμηϊδος ὄχδης 
3 / ς /{ 9 4 ’ ἰκμαλέας ῥαθάμιγγας ἀποσμήξασχε ικοµάων 

1/ ο ών ς 3 

“άρτεμις ἀγροτέρη" σχεδόθεν δέ οἱ ἀγρότις «4ὔρη 
Ν 3 / ή ”/ , 

ὤδο μαζοὺς ἄμφαφόωσα, Φεημάχον ἴαχε φωνήν" 

σαν. 39ἱ Ύθγο α]ίεηιι οσὲ οἱ δἱἱοίσηζιις, βπδρίοον εἰαςπιοάί ]θοιῖο- 

Ίθήι: καὶ σχέπας ἐνδρομίδας τε ποδών αἴο,. ία. Οοπιιιθηῖ, 
ν. 535. σέλας φιλοπ. αϊει. ποδίταα τθάῖῖ Ίπίτα γ. 05ο. Φδεά 

Ῥταεσθάειδ μεσημβρίζουσα, Πἴὰ πιά Ῥοδίίιστα, ΠιββΠΟρΘτο Ίαιι- 

βιθῖ; δἱ ημ1] ται, ααοά αἀάετείας, πιε] ας ἀῑκίδθει: { δὲ σαο-- 
φρονέουσα ---- Οαείθτιπι οἵ. ν. 507. 

γ. 2089, Φ6μΗδάπι Ἠυίαδ γοτθιδ σιιοᾷ αἰῆπεί, οΓ. ΤΙ. 111. 5οἆ 

γἰάεπάατα, απ 810 Ίοοο Ἰεσαιασ» Οομδιγαοίίο ππε]ίτι5 Ῥτοσθάςγεί, 

«8ὶ απῖο ν. 54ο γε] 541. οο]οεαχείις, 

γ. 549. µιτρηδὸν εὐ1τῖ, πια]: γο]αῖῖ δειδίπι δεπδίπι µε. Τπ Ώιθ 
γθυδιι κούρη Ὠϊαια εοῖ, ο. νυν. 541. ὅδι. 415. 

ν. 547. ἡμιφανὴς ἀτέλεστος 1, δίπο Ῥατῆοι]α, αιαδὶ αἆ 

Ααχαπι Ὠαεο ῬοτΗπογεηῖ, 
γ. 548. ἀποσμήξασα κοµάων 6ζ11, οταϊίομθ ἱππροι[οοία Ἱἴα, τα 

Ῥοδί απο γεγδαπι, αι ἵπ Ππθᾷίο 5θαιιθμ, ]αοιιιᾶ φἰαϊιειάα 81ἱ, 

αἱ αιῖς ραγΗοιρίαπα ἀθ[επάετο γεµῖ. Θεά Τοπίσαφ ῑδίαδ {ΟΥΙΙᾶΦ {πι 

ασκον ῥαθρο 1π Ῥαγοῖρία ἀερχαγαῖοφ 6956, αΏἲρί ἀθιποπδίγαγί, 

γ. 540. ἀγροτέρη, σχεδὸν δέ οἱ θᾱ. Ῥτ. ἀγροτέρη τα" σχιδὸν ὃ, 
εᾱ. αἲι,. ϱ Ῥεσγειδα οομὶθοῖ, Εα]ῑκ. αἴταιισαε δἱπθ Πιθίγο, 

Γ οὗ, ΠΠ, 4 πι 



δ46 ση, ΝΟΝΝΟΥΧΥ 

./ ο” Σ) ΄ σ/ , 

άρτεμι, μοῦνον ἔχεις φιλοπαρθενον ονομα κούρης, 
/ Λ ’ Α ΄ 2) οω ὕττι διὰ στέρνων κεχαλασμένον ἄντυγι θηλῆς 

ω ΄ ή [ή 

Θἤλυν ἔχεις Παφίης, οὐκ ἄρσετα μαξὸν '4δήνης, 
-ε ω .. / / καὶ ῥοδέους σπιν ῆρας ὀϊστεύουσι παφειαί" 
Ν Π / 256 ἀλλὰ δέµας µεθέπουσα ποθοῤλήτοιὸ Φεαίνης, 

λ / : , / / καὶ σὺ γάμων βασίλευε σὺν ἀβροκόμῳ Κυθερείη, 
α. , μ]] [ή 

δεξαµένη Δαλάμου τινᾶ νυμφίον" ἢν δ᾽ ἐθελήσης, 
ς ΄ , . 2/ . κ 3 4 ν . 

Ἠρμείη παρίαυε, καὶ “4ρεὺ λεῖψον 4 θήνην 
3λ 5 ’ ΑΝ ά 

ο ην ὃδ ἐθέλῃς, ἄνάειρε βέλος καὶ τόξον Εφωτων, 

56ο εἰ µεθέπεις Ὀρασὺν οἴστρον ὀἱστοκόμοιο φαρέτρης. 
ς / 1 στ δν... {8 ’ λ ώ 7 . 
ἱλήκου τεὺν εἴδος: ἐγὼ σέο πολλὸν ἀρείων 

ρω 5] ΄-λ 

δέρκεο, πῶς µεθέπω βριαρὸν δέµας" ἠνίδε µορφὴν. 
3”, ’ Ν ” 1/ 
ἄρσενα, καὶ Ζεφύροιο Ὀοώτερον ἴχγιον «4ύρης " 

/ σω / ’ αμ ο. δέρκεο, πῶς σφριγύωσι ῥῥαχίογες" ἡνίδε μαζοὺς 

65 ὀμφακας, οἰδαίοντας, ἀθήλεας' ἢ τάχα φαίης, 
ς/ Δ ή 3 ολα 9 υττι τεοὺ γλαγὀεσσαν ἄγαβλυζουσιν ἐέρσην" 

σω ιά , ς ’ σω ’ | 

πῶς παλάμην µεθέπεις ἁπαλόχροα; πῶς σέο μαζοὺ 
1) ; 3 , -4 1) οὐ τινα κύκλον ἔχουσι περίτροχον, οἷά περ «4υύρης, 
3 ’ ; , τ αὐτόματοι κήρυκες ἀσυλήτοιο κορείης; 

3/ , . ’ ω 
ὅ7ο Ἔγγεπε κερτομέουσα” πατηφιόωσα δὲ σιγῇ, 

 β ἱδ ο ρα . 12 η ὸ ’ 
συγγοµος οιόοσιχογτι χο "0 Ζυμασιγετο σαιμωγ; 

γ. 552. ἄντυγι Όῆλυς οᾱ. Ῥτ. ἄντυγα θηλῆς εᾱ. αἳτ,. κεχαλα-- 
σµένος ἄντυγι Ὀηλῆς φονϊβίταν {π Τμεοῖῖ. Ἐαϊκεπρ, Οαείεταιη Ἰ]ς 

γεΙδΗς νι]ρο φεαιεπῖ Ῥοδίροπασ, 

Υ. 982. ἄλλο δέµας εἀ1ι. 
γ. 556. σὺν ἀβρύμῳ ΚΚ. οἆ. Ῥτ. τες Εα]ῖς. 
ν. 298. Ἐκερεσίαραμι κ. ἄρεὶ Λειπὲ Κυῦδτρην. 

ν. 561. ἐγὼ σέο μᾶλλον ἀείρω εἀῑι, κάλλος ἀρείων τεπίαραι 
Ου, πήπας Ὄεηθ. 

γ. 562. 1νὶ δὲ εᾱ. Ῥν. αἲ χαχδι8 Υ. ὅθά. 
γ. 260. αὐτομάτους κήρυκας οὐ τε1. 

Υ. ὅ7ο. κατηπιόωσα εα. 
γ. ὅτι. ΝἱΦὶ ἔαλος, γο]αίι σύγνοος 8εηϊρηείαρ αοοοπαο(αἴμθ. 
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4ΙΟΝΥΣΙ4ΑΚΩΝ ΜΗ. ΧΕΡΙ. δ47 
. Π ο» ο) , .. 3 

μαὶὺ φονίους σπιν Ίθας ἀνηνόντιζον ὀπωπαί " 
9 ρω 8 ς . Γα 

ἐκ προχοῆς ὃ) ἀγέπαλτο" πάλιν δ ἔνδυνε γιτῶνα, 
΄ ἀ / 

καὶ καθαραῖς λαγόγεσσι τὸ δεύτερον ἤρμοσε µίτρην 
3 νο, ᾳ 1 δὲ ἔρα ος σ Δ , 
ἀχνυμένη Ἰέμεσιν δὲ µετηιεν. εὗρε δὲ πούρην 

ον ἀ ου με » 

ὑψινεφῇ παρὰ Ίαῦρον, Όπῃ παρὰ γείτονι ΙΚύδνῳ 
ϕ ς ΄ ΄ .ν 

παῦσε Ἰυφαογίης υψαάνχενα πόμπον ἀπειλῆς : 
Ώ ’ 

καὶ τροχὸς αὐτοκύλιστος ἔην παρὰ ποσσὶν ἀνάσσης, 
- ’ ’ , «ϱ/’ 

σηιαίνων;, Ότι πάντας ἀγήχορας εἰς πέδον ἕλκει 
, / 

ὑψόθεν εἰλυφόωσα δίκης ποιγητορν κύκλῳ, 
, ον , , 

δαίκων παχδαµάτειρα, βίου στροφύωσα πορείην" 
3 Δ ’ ς / ᾽ , ”, ης 
ἀμφὺ δέ οἵ πεποτητο παρα Ὀρύνον ὄρνις ἀλάστωρ, 

’ / ορ , 3 » 

γρὺψ πτερόεις: πισύρων δὲ ποδῶν κουφίζετο παλμῷ, 
, 

, Τ / 

δαίμογος ἱπταμένης αὐτάγγελος, ὅττι καὶ αὐτὴ 
’ , [ή «/ ιά 

τέτραχα µοιρηθέντα διέρχεται ἕδρανα κύσμου, 
” ’ ς λ [ή 3 ΄ , 2 ω 

ἀνέρας ὑψιλόφους ἀλύτῳ σφίγγουσα χαλωῷ, 
3 ’ ’ κ ο Ὁ ’ ς ’ ἀντίτυπον µίµημα, καὶ ὡς κάκοτητος ἱμάσῦλη, 
5 Δ ον] ’ 3 ιά ο ΄ Ὁ 

ὡς τροχὸν αὐτοκύλιστον, ἄγῆνορα φῶτα κυλίνδεν. 
μη 3” ς 3 οξ η ’ ’ ἔγνω ὃδ᾽, ὡς ἐγόησε Θεᾶν χλοάοντι προώπῳ, 

30ο ἄρτεμιν ἀχνυμένην, φονίης πλήΘουσαν ὀἀπειλῆς" 

ραίΐ ἄνειρομέν ιλίῳ µειλίξατο μύθω" αἱ µιν ἀνειρομένη» φιλίῳ μειλίξατο μύθῳ 
ολ) ή 3 , 4 , Ε , 
Σὸν χόλον, ᾿Γοχέαιρα, τεαὺ ῥούωσιν ὀπωπαί 

3", ’ ’ 

4ρτεμι, τίς κλονέει σ6 Φεημάχος υἱὸς ἀρούρης ; 
ια. 

τίς πάλιν ἐβλάστησεν ὑπὲρ δαπέδοιο Τυφωεύς; 

595 μὴ Τιτυὸς παλίνορσος, ἐρωμαγὲς ὄμμα τιταίνων, 

ν. 574. τοδεύτερον θᾱ. Ῥτ. ΡΘΙΥΟΙ5ΣΟ 8Ο 1ΠΟΓ6. 
Υ. 576, ὅπη νι]ρο. 
ν. 505. γὺψΨ πτερόεις οᾱ. αἷι. ρ6γ ΘΙΤΟΥΕΠΙ, 
ν. 580. θεὰ οὐ. Πίπας αρίο,  Ώεμεραμι [ογίαο Ρεασίοιθα 

χλούωντι πρ. 
ν. ὄοι. ἀειρομένη οτι. ἀνειρομένην ἀῑοῖίις οομἰθοῖεο . Τ). 

αρ. Ὑ]]οίδ, 8εἀ αμα ἀπιρίο τθοίαπα γο]ωῖτ. Ύ. δεα. βουώσιν εᾱ. 

Ῥν. αοοεμίυτη οπιεμᾶ, Τα]κ. 

Ν πι 3 
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ΝΟΝΝΟΑΤ 

ν , τω , 
εἵματος ἄφψαύστοιο τδῆς ἔψαυσε τεκούσης; 

τ .ω / [ή .. 

᾽4οτεμι πῇ] σέο τόξα, καὶ "4πόλλωνος ὀΐστοί; 
Γς. ’ -. 

τίς πάλιν ώορίων σε βιάζεται; εἰςέτι κεῖταυ 

κεῖνος, ὃς ὑμετέροιο πάλαι ψαύεσκε χιτῶνος, 

χερσὶ ποθοβλήτοισι τεῶν ἐδράξατο πέπλων, 

σκορπίον ἄλλον ἄεξε, τες ποινήτορα µίτρης" 

εἰ δὲ πάλιν Φρασὺς ὧωτος, ἢ αὖγήεις ᾿Επιάλτης 

συζυγίην µενέαυνε τεῶν ἀπίχητον ἐρώτων, 

κτεῖνον ἀνυμφεύτοιο τεῖς μγηστῆρα κορείης" 

εἰ δὲ γυνὴ πολύτεκγος ἀγιάζει σέο «{ητώ, 

ἄλλη Λλαϊνέη «Λιόβη κλαύσειε γενέθλην" 

τίς φθόνος, εἰ λίθον ἄλλον ὑπὲρ Σιπύλοιο τελέσσω ; 
[ι ] ΐ η λ ρω ἀ δ 

µή σε πατὴρ διᾶ λέκτρα μετὰ Γλαυκῶπιν ὀρίνει; 
, , τς Ἴ 

41ο μὴ τεὸν Ἑρμάωχι γάμον κατέγευσε Ἀρονίων, 

415 

οἷα καὶ Ἡφαίστῳ καθαρῆς ὑμέναιον ἄθήνης, 
3 λ 1 ’ ) «/ ΄ ’ 

εἰ δὲ γυνὴ κλογέει σε, τεὴν ἅτε μητέρα «Ίητω, 
/ / ἔσσομαι ἀμνυμένης τιµήορος ᾿Τοχεαίρης. 

1/ 9 οω .] 3 { Δ 4 

Οὕπω μῦθος ἔληγεν ἄλεξικάκῳ δὲ Φεαίνη 
- ’ ” ιά 

τοῖον ἔπος φαμένή σκυλακοτρόφος ἴαχε κούρη' 
ῃ ’ η 

ΤΙαρθένε πανδαμάτειρα, κυβερνήτειρα γενέῦλης, 

οὐ Ζεὺς, οὐ Λιόῤη µε, καὶ οὐ Φρασὺς «2τος ὀρίνει 

οὗ Τιπυὸς βαθύπεπλον ἐμὴν ἀγεσείρασε {πιω " 
/ .. ς}λ ’ 

οὗ φέος Μδρίων µε βιάζεται, υἱὸς ἄρουρης 

γ. 507. πῇῆ σἑο τόξα εᾱ. ργ. 
γ. 500. πάλιν ἔψαυσε χιτῶνος θ4ἱΗ, πάλαι ἔψαυσε χ. Ύ. Ὁ. 

5Ρρ. Υ]]]οίθ, ααπι ειπεμάαἰίοΠθιη Ἠθτπαμπο αἆ ΟτρΗ. Ρ. 719. 

φαἱἱς[αςθτο Ῥοϊμίσθο, 1ΗἱΓοΥ, Ἐογαπι Τομ. αύεσκε γΙά, ΥΙ. δ4. 

ηθ(ιιθ φ/αύσασκε ἵπ ἀαρίαπι γοςαπάιΗ, 
γ. 4ο7. ἄλλην Ἠ]οάοιπαμητΙβ, 

γ. 412. φαμένη Ἰεπίαραι . Ὁ. αρ. Ὑ1]]οίς, Μα]ς, 

γ. 418. Τισνὸς βαρύπεπλος ει. τἰάίου]ο 6ΙΓΟΣΘ, 
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Π ’ . ’ 

ἀλλά µε κερτοµέουσα βαρύστομος ὀξέὺ μυθῳ 
π/ ν 3 ’ σα) 

ἤκαχε «ηλάντοιο πάς, δυεπάρθενος «4υρη: 
/ , πα 3 4 ἀλλὰ τί σου τάδε πάντα δάξομαι; αἰδέομαι γάρ, 

αἴσχος ἐμῶν µελέων ἐνέπειν, καὶ ὀγείδεα μαξζῶν ' 
ὰ ρ ἕ { ./ ς ... 3 / Ν μητοὺ δ᾽ ἐμῆ πάθον ἄλγος ὁμοίζον: ἀμφότερον γὰρ 

, { , η |ά 

ἓν Φρυγίη Νιόβη διδυμητόκον ἤκαχε «ητω, 

καὶ πάλιν ἐν Ορυγίη µε Θεημάχος ἤκαχεν -4ύρη: 

ἆλλ᾽ ἃ μὲν νόθον εἶδος ἀμειψωμένή πόρε ποινήν Ιλ) ἢ μὲν νὸθον εἶδος ἀμειψαμένη πὀρε ή», 

Τανταλὶς αἰνοτόκεια, Μαὺ εἰέτι δάκρυα λείβεν 
λ/ ., ο 

ὄμμασι πετραίοισιν’ ἄγιηθεῖσα δὲ μούνη 
ν 1/ 4 3 η / 1 

αἴσχος ἔχω νήποινον, ἐπεὺ φιλοπάρῦενος «4υρη 
[ή , ο} ” 

δάκρυσιν οὗ λίθον εἶδε Λλελουμένον, οὖκ ἴδε πηγήν, 
ρω 3 / Ε] ’ 3 ο) μῶμον ἄπαγγέλλουσαν ἄφειδέος ἀνθερεῶνος. 

ἀλλὰ σὺ κυδαίνουσα τεὴν Τιτηνίδα φύτλην, 

δὸς᾽ μετὰ µητρῴην ἑτέρην χάριν, ὄφρα νοήσω 

λαϊνέης ἀτίνακτον ἀμειβομένης δέµας 4ὔρης ' 
Δ ν λ ” 3 4 , η μὴ δὲ τεῆν ἔμφυλον ὀδυρομένην λίπε κουρη», 
, 3 ΄ ” , ./ 1/ 

µή µου ἐπεγγελόωσαν ἴδω πάλιν ἄτροπον 4υρην, 
Ας 3 Ἕ η / ε/ ἠέ µιν οἰστρῆσειε τεὴ χαλκήλατος ἅρπη- 

ως φαµένην Δάρσυνε άίκη, καὶ ἀμείβετο μύθῳ' 
. , ΄ 

«4ητῴη φυγόδεµνε, κυνοσσόε, σύγγονε Φοίβου, 

549 

γ. 435. αἴσχορ ἑῶν µ. μι. Νοβίδοαπι θιιομά. Ὑ. Ὦ. αρ. 

Τη]οί. Ετ Πλοοιπαμηβ., 

τ. ἀδι. οὐκ ἴδε σιγὴν οα1ιι. επιθιιά. οσα]. ο[. Υ. 447. 5α. 

ν. ἀδά, µητρώην αἁἱτι. 

γ. 45δ. Ἐκρεεῖος ἀλλά µιν οἰστρ. 86ᾷ οκρ]οατῖ Ῥοϊοοῖ δίο: 4 

Υ. 450. ὧθ φαμένη Φάρσυνε γυνὴ κ. θΜΠτ. 8116 66Η8. 
Νεπιεείδ Ίηοκ {δρήστεια Υ. 492. γοσαίασ, Ίια Ἠϊο 4{έκη ει. 

γ. 44ο. «4ητόη θά (ττ. 

φἰάθαπι τἰῶεγε πιε «άμταπι, ΠΟΠ Ἰιμαίαπαι, οἵ, Υυ. 455. αμ | ωγί- 

διωιάαπι τεάααέ [αἶα έκα. 

σα 
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οὗ μὲν ἐμῷ δρεπάνῳ Γιηνίδα παῖδα κολάσσω " - 

οὗ δέ µιν ἐν Φρυγίῃ τελέσω πετρώδεα νύμφη», 

Πιτήνων γεγαυῖά παλαίτατον αἷμα καὺ αὐτή, 

µή ποτέ µου µέμψαιτο πατὴρ «{ήλαντος ἀκούων" 

ἓν δέ σοε, ᾿{οχέαιρα, χαρίζοµαι' ἄγρότις «4ύρη 

παρ ενικὴν ἤλεγξε, καὶ οὐκέτν παρθένος ἔσταν" 

καί µιν ἐφαθρήσειας, ὀρεσσιχύτου διὰ κόλπου 

δάκρυσι πηγαίαισιν ὀδυρομένην ἔτο µίτρην. 

Εῑπε παρηγορέουσα καὶ οὔρεα κάλλιπε κούρη, 

άρτεμις, ἑζομένη, κεμκάδων τετράζυγι δίφρῳ " 

καὶ Φρυγίης ἐπέβαιγεν' ὁμοζήλῳ δὲ πορείη 

παρθένος ᾽ἀδρήστεια µετήῖε δύςμαχον «4ὔρην, 

3 

ο ς . .ω ο -. γ.. ρω” 
γρῦπας ἁμιλλητῆρας ὑποζεύξασα χαλινῷ. 

|) ἀ ιά ν] ο πω Γ΄... ’ 5 καν ταχινή πεφὀρητο δι Πέρος ὀξέν δίφρῳ 
Δ ὃ ρ 5 δν ες 5 Δ 5; ’ καὺ δρομον. ἑστήριξεν ὑπὲρ Σιπύλοιο καρήνου, 

, , 7ωνταλίδος προπάροιθε Λιθογλήνοιο. προώπου, 
ο» ιά { πτηνῶν τετραπὀδων σκολιοὺς σφίγγουσα χαλινούς. 

ρ” κα) 4 ’ Ν 

«ἄυρης ὃ᾽ ἐγγὺς ἵκανεν ἀγήνορος". ὑψίνοον δὲ 
καν / Εὶ .. { αὐχένα δειλαίης ὀφιώδεί τύψεν ἑμάσθλῃ" 

/ , .. / καί µιν ἀγεστυφέλιξε δίκης τροχοειδέὺ κύκλῳ, 
Γ / ., - 3 ο [ὸ καὶ νάοΥ ἄφρονα κάμψεν ἀκαμπέος" ἀμφὺ δὲ. µίτρην 

ν. 441. Τιτηνίδα παῖδα., οἳ. ν. 245. Ίοχ κοµάσσω οδι ἵπ εᾱ. 
Ργ. ειπθμ. Ταἷ]ς. 

ν. 41ο. ἓν δέ:σοι οὐ. Ῥν. θιιοιά. π εἷῖ. 
Υ. 448. Εοτίαδθθ ἐπὶ µίτρῃ. 

ν. 450. γρυπαε 6ἆ. ϱῃε. γύπας οἆ, οί. 
νν. 408. 4δο0. ὠψινόου δὲ «ὐχένα Λιναίης ὀφιώδεα., τύφεν ἐμά-- 

σῦ2ῃ εᾱ. ϱν. ὑψινόου ὃ. ᾱ. λιναίῃ (1 Ἰμθοῖι. ληναίμ) ὀφιώδεα τ. 

ἱμάσθλῃ 64. αἷι. ο οοπίθοῖ. Εαλς ποιναίῃ ὀφιώδεὶ τ. ἑμάσθλῃ 
Οµα. οοπἱθοξ, δειλαῖον νεὶ δηναῖον ὀφιώδεὶ τ. ἱμάσθλῃ Ώουνί]]. 

αὐ Οἶαν, Ρ. 6060. 54. αὐχένα λαϊνέην ὀφιώδεὶ τ. ἐμάσθλῃ Τουρ. 
αἲ Τμεοον, οἱ. ΠΠ. Ῥ. 40. 6 νου 405. Νί6ἱ πιο οωιπία {αλλυηί, 
νοται εοιίομοιι ἀθάΙ. Ἠλοάοιπαμπθ: ο ππεπάαπαν ον 
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παρθενικῆς ἐλέλιζεν ἐχιδνήεσσαν ἑμάσθλην 

"4ργολὶς ᾿4δρήστεια" χαριζομένη δὲ Φεαίνη 

καὺ µάλα περ ποτέοντι κασιγνήτῳ ... 
ὡ . ὰλλ 1) λ 3 ολ συεν 9 / 
π/ισεν αλλον ερωτο; παυ εύ πελε 11ης) ἑρωτωγ, 

Παλλήνης μετὰ λέκτρα, μετὰ φθιμένην “ριάδνην, 

τὴν μὲν λειπομένην ἐνὺ πατρίδι, τὴν ὃ᾽ ἐνὶ γαίῃ 

ἀλλοτρίῃ πετραῖον, “ἄχαιῖδος ὡς βοέτας ΄ρης, 

καὶ Ἠερόης πολὺ μᾶλλον ἀνηνύστων περὶ λέκτρων. 
ων τὴ / 4 / ) π οχ 

λαὐ Νέμεσις πεπὀτητο γιφοῤλήτῳ παρὰ Ἰαύρῳ, 

εἰρόκε Ἀύὐδνον ἵκανε τὸ δεύτερον’ ἀμφὺ δὲ κούρῃη 

ἡδὺς ὅλῳ «4ιώνυσον Ἔρως οἴστρησεν ὀϊὑστῷ : 

υφαὶ πτερὰ κυκλώσας, ἐπεβήσατο κοῦφος Ολύμπου. 

Καὶ Φεὺς οὐρεσίφοιτος ἱμάσσετο γείτονι πυρσῷ" 

οὗ γὰρ ἔην ἐλαχεῖα παραίφασις' οὐ τότε κούρης 

ἐλπίδα Κυπριδίην, οὗ φάρµακον εἶχεν ἐρώτων" 

ἀλλά µιν ἔφλεγε μᾶλλον Έρως θΘελκίφρονι πυρσῷ 

Βυιάδος ὀψιτέλεστον ἀπειθέος εἰς γάμον «4ὔρης, 
ὰλ , αρ ςλ / 3 κ 4 / 

καὶ µογέων ἔκρυπτει ἕὺν πὀνον' οὐ ὃ᾽ ἐγὶ λόχμαις 

4δο Κυπριδίοις ὀάροισιν ὁμίλεεν ἐγγύθεν 4ὔρης, 

νν. 404. 4605. Ἠοιαϊφιίο]ία ἐπ ἆποβις Ἠϊ8 γοιςδίρ. ροτπιπίαμζα 

Ῥιίαραι ἨΙ, Οπαγατοβ: ὤπλισεν ἄλλ. ἔρωτα κασιγν. 4. καὶ μάλα 
π. ποτ. καὶ εἰ π. ν. ἐ. Πιοἆ Ῥτο ν. 4090. ρᾶι]ο οοιηπιοΚίαδ. 

ν. 408. Ἐονῖ, ἀλλοδάπῃ πετρ. οετῖθ, ογἰτανϊ ῥοϊμβδοῖ Ἰαςεο Αἱ- 
Ίσα οοὐτερίο, οἱ. ἴαπιοι ΧΧΧ, 01. εἴο, 

ν. 469. περὶ Λέκτρων ἄνην. Ἠερόης δοῖ]. κοτέοντι “4ιονύσῳ» γ. 

ἀθ4. ἀατίοτο οΟἨδΙΓΙΟΙΙΟΜΘ, ΊΝΙΗΙΙ ρτοβοίίαχ, δἱ ἐπὶ ααἲ μετὰ 
χοβοτἰρθεχἰ». Ὑἱά, αἆ νν. 4604. 96. 

γ. ἆπι. τοδεύτερον θἡ. ϱν. Τιοάϊι Ἰκοπιεδί αἆ Ογἆπαπι οἱ Ταιι- 

τυπα πιοπῖθπα, οἱ, ν. 570. δᾳᾳ. 

γ. 472. ἠδὺν --- 4ιώνυσον αἡϊτι. πιὶμιδ αρῖο αιία Ἠΐο κοτέω», 

οἱ. υ. ἀ4δά. 

ν. ἀτά. γείτονι πυρσῷ οἰδὶ θχμλσατί Ροϊθδῖ, 56(11ΘΗΦ {ά1181 5611- 
1θυίία βιαάθί μείζονα. 
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΄ ὰ) , ὁ , ιά 3ὰν «/ { ρω ( µη µιν ἀλυσκάσσειε' τί κύντερον, ἢ ὅτε μοῖγνοι 

ἀνέρες ἱμείρουσι, καὶ οὗ ποθέουσι γυγαῖχες; 

καὶ µέθεπε πραπίδεσσι πεπηγµένον ἰὺν ᾿Ερώτων, 
΄ 3 { α μ) - 

παρθένος εἰ δρόµον εἴχε κυνγοσσύον ἔνδοθι λόχμης' 

4δδ Κυπριδίοις ὃ᾽ ἀγέμοισιν ἀειρομένοιο γιτῶνος, 

άοο 

-- ν 3 ’ ”{ ΄ ο 

µηρον οπιπεύων, Ὁηλυνετο Ἰάμχος ἁλήτης. 
3 Δ Δ ς. ιά , ή 

ὀψὲ δὲ παφλάζονγτι πὀθῳ δεδονηκέτος «4ὔρης, 
’ 3 ’ 3/ ο” 

ακχος ἁμηχανέων ἔπος ἴαχε λυσσάδι φωνῇ ' 

πας , 3, ; ε/ λόβ 
ΠΙανος ἐγὼ δυςέρωτος ἔχω τύπον, ὄιτι µε φεύγει 

παρθένος ἠνεμό ος όμῳ δὲ πεδίλ ς 6 Ίνεμοφοιτος  ἐρημογόμῳ δε πεδίλῳ 
” ΄ { ο πλάζεται ἀστήρικτος, ἀθηήτου πλέον ᾿Ποῦῖς. 

αλα: 4 η / 

ὄλῥιε, Πὰν, Ἠρομίοιο πολὺ πλέον, ὄττι µε φεῦγον 
, 9 Ξ λ/ .. : ο Φαριιακον εὗρες ἔρωτος ἐνὺ φρενοῦελγέν φωνῇ; 
4 ιά Γ ; ϕ , ./ ῴα ΄ 

σον Άτυπον Όστεροφωγος ἀμείβεται ἄστατος Πχω, 
’ . /- σσ) ς 1... 2) Δ 3 ΐ 

φΨεγγομέγη λάΐον ἦχον ὁμοίϊον" εἴθε καὶ αὐτὴ - 
3 4 «’ ον λος , 1 
ἐκ στοµατων ἕτα μὺύον ἄνήρυγε παρθένος «4υρη. 

«δα ο 5 ο ος σετ ὐδὲ ᾿ το οὗτος ἔρως οὐ πᾶσιν ὁμοίϊῖος: οὐδὲ γὰρ αυτη 

παρθεγικαῖς ἑτέρησιν ὁμότροπον 1 θος ἀέξει. 
-- 

ποῖον ἐμῆς ὀδύνης πέλε φάρμακο; ᾗ ῥά ἕ Φέλξα 

ν. ά4δι. ἀλυσκαζειε --- ὅτε µαίνοι α. ϱυ. Ροδίγαπιαπι Γαμβῖπι 
θιπειά. {η ϱἆ, αἲι. ααοϊοσῖριις Εα]κ. εἰ Οαμί. ᾿ἄλυσκάσσειε Ἠ]ιο- 
άοιπαπας, 

γ. 4δά, παρθένον εἰς δρόµον εἶχε θἁ]τι. 5ἴπο 5ος. 

ν. 4δο. Ἀυπριδίοις ἀνέμοισιν θά1ι. δἶπεα πεχιι ογαΠομίθ. 

Υ. 402, ὅττι µε φεύγων θά. ὅττι µατεύων διπθμάαμαῖ ΟΗ. 
Ῥεαεία ταθπι ἀπγθηίαια: φ μία ἐπνεπίςεὲ τεπιεζίωπαε τά, Φμοά πιό 

Γαρῖέ, ἴπ οαπέιε. 

Υ. 407. οὐ Πανὸς ὁμοίϊίος γο]εβαι Ἡ. Τ). αρ. ὙΠ]οίς. 5οᾷ 56 ασπς 
Υεις. οὐθίαῖ. 

ν. 490. ὀδύνης ποτὲ φ. ᾖ ῥά σε Φέλξω οὐϊπ, πόρε νο]εραὶ Ῥ. 

Ὦ. αρ. ΥΠ]οίς, αααδῖ Ἔρως εαρρ]ετίΙ Ῥοββεῖ. 



» 

ΙΙΠΟΝΣΣΤΑΚΙΣΝ ΜΗ. κο» ος Ἡ 

, ιά ’ ’ 

δοο νεύματι Ἀυπριδίῳ; πότε Θέλγεται ἄτροπος «4ὐρη 

5ο5 

ΦΙ0Ο 

512 

/ Ν ./ 

κινυµένοις βλεφάροισιν; ἐρωμανὲς ὄμμα τιταίνων, ; 
/ Α α] 

τίς γαμίοις ὀάροισι παραπλάζει φρένας ἄρκτου 

εἰς Παφίην, ἐς Ἔρωτα; τίς ὠμίλήσε λεαίνη ; 

τίς δρυὺ μῦθον ἔλεξε; τίς ἄπνουν ἤπαφε πεύκην; 
, χ ῴ / 

τίς κραναὴν παρέπεισε, καὶ εἰς γάμον ἤγαγε πέτρην; 

ποῖος ἀνὴρ Φθέλξειεν ἀκηλήτου νόον «4ὔρης; 
ω 3 αν Φ έλξ 3 ΄ Δ ; ποῖος ἀνὴρ Φέλξειεν; ἀμιτροχίτωχυ δὲ κούρή 

, , ανν τίς γάμον, ἢ φιλότητος ἀρηγόνα κεστὸν ἐνίψῃ; 
[ὸ Ν ’ 2/1 3λ ” - . 

τίς γλυκὺ κέντρον Ερωτος,  ουνομα Κυπρογενείης; 
ον , ’ ; 3» 

μᾶλλον “4δηναίη τάχα πείσεται οὐδέ µε φεύγει 
ῴώ η ε/ σα) 

4ρτεμις ἀπτοίητος, ὕσον φιλοπάρθενος «4ύρη. 
3 , ε ου ο μμ” 

αἴθε φίλοις στοµάτεσσιν ἔπος τόδε μοῦνον ἐνίψῃ" 

Ἠάμχε, µάτην ποθέεις, μὴ δίδεο παρθένον «4ὔρην. | 

»/γη 3 , ωω ς 
Έννεπεν, ἀφθεμόειτος ἔσω Λειμῶνος ὁδεύων, 

. ’ ’ Δ , 

εἰαριγοῖς ἀνέμοιοι" καὶ εὐόδμῳ παρὰ μύρτῳ 
ε ᾗ / , 
ἠδὺ µεσημβρίζων πύδας εὔνασεν' ἀμφὺ δὲ δένδρῳ 

/ Τλ μ)) ΄.. ” κέκλιτο συρίζουσαν ἔχων Ζεφυρήϊον αὐρη», 

καὺ καμάιῳ καὶ ἔρωτυ κατάσχετος" ἑζομένῳ δέ, 
ε{ .) ῃ ς 6 , 

ἦλικος αὐτομέλαῦρος ὑπερκύυψασα κορυµβον, 

γ. ὅοο. πότε Θέλγεται «4ύρη εᾱ. Ῥι. ἄτροπος «4. ο, αἲι. ουσια 
Γα]ῑς. ορίίοµειι ἀεάίθθοί ἀπίεχ Ώου θἱ ἀγρότις. 

- Ὑ . ᾿ ΄ . . . 

γ. δοδ. Νου γἱάρίαγ πραναὴν πέτρην {μκίδδος, οοἡ κραναὴν, 

πἱ κρανίην μρανέην ἀῑκίδδο ἆθ «οΓΜΟ α1ΏοΥθ, η]δί {οείιδςο τιδὶ- 
ἴαϊου {οτι χερομθη(ᾶ, 

ν.δ11. αποίητος θὰ. Ῥγ. ἁπτόητος ο. αἲι. δεἀ Εαλκ,. τθειο 
επιθιαγεγαῖ, 

γ. 512, Απ: αἶἷθς --- ὄνιι εν; αἲ Ἠρη ἀλκὶι. 
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οὅδ 

κ. ο απ νου 

: 
παρθένος ἄκρήδεμνος “ἁμαδρυὰς ἔνγεπε Νύμφη, 

, ΔΝ / ΄ ’ 
Ἀύπριδι πιστὰ φέρουσα καὶ ἱμερόεντε «4υαίῳ" 

ά , Οὐ δύγαταί ποτε Βάκχος ἄγειν ἐπιδέμτιον ἀὔρην, 
ὅνο ͵ / 

εἰ µή µιν βαρύδεσμον ἀλυκτοπέδησι πεδήση, 
” ’ ιά Δ » ε. δεσμοῖς Κυπριδίοισι πόδας καὶ χεῖρος ἑλίξας, 

ο) δὲ 5 , ε Γ. ς ῤ 
Πέ µιν υπγωουσαν υποζευξας υμεναίοις, 

δω 4 ς ’ ΄ παρθενικῆς ἄνάεδγον ὑποκλέψειε κορείηγ. 

ος φαµένη, παλίνορσος ὁμήλικι κεύθετο Θάμτῳ, 
’ [ή ’ / Ιφ ςἳ ή 

δυσαµένη δρυόεντα πάλιν δόμον' αὐτὰρ ὃ κάµνωη, 
, / 

Ῥάκχος ἐρωτοτύκοισι γόον πόµπευεν ὀνείροις. 
Ν 

ψυχή δ᾽ ἠνεμόφοιτος ΄ἀποφθιμένης «4ριάδνης, 
ιά ς ΄ ΄ 4 ΄ 

2ήδυμον ὑπνώοντι παρισταµένη «4{ἰογύσῳ, 
ο η , ο. , 

ζηλήμων μετὰ πὀτμον, ὀγειρείῳ φάτο μύθῳ' 
΄ ρω ΄ 

ἄμνημων 4ιόγυσε τεῶν προτέρων διεγαίων 

«4ύρης ἕμλος ἔχει σε, καὶ οὐκ ἀλέγειο Αριάδνης" 
32. 1) ζω ον ς ς / ὤμοι ἐμοῦ Θησῆος, ὃν ᾖρπασθ πικρὺς ἀήτης, 

ὤμοι ἐμοῦ Θησῇῦος, ὃν ἔλλαχεν ἀνέρα Φαίδρη. 
.] ΄ ’ - ο .) / - οὗ τάχα µοι πέπρωτο φυγεῖν ψεύδορκον ἀκοίτην 

ν. ὅσο. ᾿4δωνιὰς ἔννεπε Ν. οεῖτ, ἈΝΙηΙ Ίο {αοι Νγιηρ]να 

Αἀοπίαϊς Παν ἵπ Ῥ]μοσθπίοία, ο. ΧΧ. 144, 9εᾷ πθκιας ογἰποῖῖ, 

Πιθ Ὑετθ 6ΙΠΘΗ14556. 

γ. ὅσι. Οτανία8 ἀϊκίδεοι ἑμείροντε -«4υαίῳ. 
γ. ο22, Γοτϊ, ἰπιρ]οῖας ἐπὶ δέµνιον «4. 
γ. ὀ30. Ἐοτῖ, πεδήσειν 
γ. 625. παλίνδροµον θᾱ. Ῥτ. επιεπὰ. Εαῑκ. παλίνδροµμος Β]ο- 

ἀοπιαπη5. 

γ. 5ο. ἀπὸ φθιμένης 4. ἀϊιῖ, 

γ. 54. ἕπλον ἔχει οὐ πι, 

νΥ. 658. 9560, ᾧμοι παἰείπιααθ εἁ{ι. οἱ Φαίδρα. 

γ. 527. ψεύδορκον αήτην οι. ϱ ν. 950. ειιοιά, ἵπ βθοιπ(ἶς 

οιεῖφ Εαὶκ. Όθμσρας θδῖ; αἱ νἰάείωγ, Γαΐα ἰἵπ ρετρείµιωα ρετ/ιᾶος 
ποτὲ Ἱπαγι(ος ἀεσέ[παλιέ, πΟππε αἰέεγ πιο ἀεγε[ίφωιέ, εξ αἰίετί τµγ- 

δµς παρ». Οαείθγιμιι θοάεπι {ετο δεΗδα Φεύδορκον ἀλήτην εοιῖ- 

Ώθγο Πεμίδ8εῖ, 
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ΙΙΟΝΥΣΙΑ4Κ.ΩΝ {Η. ΧΓΡΙ/. 6 
4 , οὗ γλυκὺς ὑπναλέην µε λίπεν φέος; ἄντὺ δὲ κείνου 

{ ’ σοι» , 

νυμφεύθην δυςέρωτε καὶ ἠπεροπῆν «4υαίῳ. 
” «{ 3 3 η 2/ αν οἱ ΄ 3 , 
ὤμοι, ὅτ οὗ βροτὸν ἔσχον ἐγὼ ταχύποτμον ὀκοίτην, 

καὶ κεν ἐρωμανέογχι κορυσσοµένη ᾿4ιονύσῳ, 

ημνιάδων γενόµην καὶ ἐγὼ µία Θηλυτεράων. | 

ἀλλὰ πολυσπερέων γαµίων ἐπιβήτορα λέατρων, 
, 5 

νυμφίον ὁρκαπάτην, μετὰ Θησέα, καὶ σὲ καλέσσω" 

εἰ δέ σ6 δῶρον ἔρωτος ἀπαιτίζευ σέο νύμφη, 
ο. / ο] ο 

δέξο µου ἠλακάτην , φιλοτήσιον ἕδνον ἐρώτων, 
ή « ’ ὄφρα πόρῃς, ἀθέμιστε, φιλοσκοπέλῳ σέο νύμφη 

ρω ρω 3 , ς οἴο ., ” ον 

δῶρα τεῆς ἀλόλου Ἰινωΐδος, ὄφρα τις εἴπῃ 
πω , ο... "ο ’ / δῶκα µίτον Θησῇῦ, καὺ ἠλακάτην «{ιονύσω. | 

καὺ σὖ, μετὰ Κρογίωνα, λέχος μετὰ λέκτρον ἄμείβων, 
[ή ω -ω 

ἔργα γυναιμανέος µιμήσαο σεῖο τοκῆος, 
"- .”/ 3 ΄ 3 ’ 5 ’ οἴστρον ἔχων ἄκόρητον ἀμοιβαίης “φροδίτης" 

Σιθονίης τ ἀλόχοιο γευζυγέων ὑμεναίων, 

ΠΠαλλήνης, γάμον οἴδα, καὶ «4λθαίης ὑμεναίους " 
, , / σα αλ 8 / 

σιγήσω φιλότητα Κορωνίδος, ἧς ἀπὸ λέκτρων 

τρεῖς Χάριτες γεγάασιν ὁμόξυγες' ἀλλὰ, «Ἰζυκῆναι, 

πότμον ἐμὸν φθέγξασθε, καὶ ἄγριον ὄμμα ἸΠεδούσης" 

καὶ φθονερῆς ἐς ἔρωτα βιαζοµένης “4ριάδγης 
δει {.. ες ῃ σω ἠϊόνες ἸΝάξοιο, βοῇσατε" φυμφίδ Θησεῦ, 

Ζινῴη καλέει σε, χολωομέτη «4ιονύσῳ. 

ἀλλὰ τί Κεκροπίης µιμνήσκομαι; εἰς Παφίην γὰρ 

µέμφομαι ἀμφοτέροις, καὶ Θησέϊ, καὶ «{ιονύσῳ. 
κά ΄ 

ν. 940. ὤμοι ναὶρο, αἲ 8ΙΡΥα. 

ν. 905. Ύθιδαδ θμβροοία5; 6ἱ ἆθθδσεῖ, ΠΘΠΙΟ Ἠϊο ἀθείάεχατεί οἱ 

αμ{Ποετοί Παλλήνης γάμον οἶδα εἷο. (αοίετιαπι πιστα οδῖ, Νοιι- 

ἨΠ1 Ὦοφ Ῥαοολί ἵπ ΑΙναεβιι ες Οοτομίάθιη απιοχο5 ἴαπι δ0ρίμθ 

Ἱταοίαθθθ. Ὑἱάς Οοιπιθηῖ, 

γ. ὅδο. Ἰήινώη κλονέει σε Θ41τ. 8εµθι Ρ6ιγετθο, 



Ν 

ὅ5δ6 ΝΟΝΝΟΣ 

αἱ ’ 4 / 1/ ω ἵως φαµένη, σχιόεντι παγείκελος ἔσσυτο καπνῷ. 
λ ,  Ἂ ’ 

καὶ Όρασὺς ἔσσυιο Βάμχος, ἄποσκεδάσας πτερὸν ὕπνου" 
Ἶς 1/ 3 Π ΄ 

666 µυροµένην δ᾽ ὤκτειρεν ὀνειρείην ᾿ἀριάδνην. 
ἃ [ή ’ 3δ. Ε] 

καὶ δύλον ἀλλοπρόςαλλον ἐδίζετο πομπὸν ἐρώτων" 
{ 3 3 ῃ ’ 3 { Αα / 

νύμφης ὃ᾽ “ἄστακίδος προτέρων ἐμνήσατο λέκτρωἨ, 
.ω Ξ Δ / ρω ΄ 6 

πῶς ἐρατὴν δολόεντι ποτῷ γυμφεύσατο κούρην, : 

ὕπνον ἔχων πομπῆα µεῦυσφαλέων ὑμεγαίων. 
3/ Αα νι; ας ’ , .. ν ω 

57ο Όφρα μὲν ᾖ9ελε Ἠάκγος ἐπεντύνειν δόλον εὐνῆς, 
΄ . ’ τύφρα δὲ φοιταλέη «{ηλαντιὰς ἔδραμε κούρη, 

, { 3” / 

πίδακα µαστεύουσα, κατάσχετος αἴθοπι δίψη. 
, . ή ώ 

οὗ δὲ λάθεν «4ιόνυσον ὀρίδρομος ἄστατος 4ὔρη 
τ 4 

διψαλέη: ταχιγὸς δὲ Φορὼν ἐπὶ πυθμένα πέτρης, 

675 Φύρσῳ γαῖαν ἄρασσε" διχαζοµένη δὲ κολώγη 
3 , ” ΄ ’ 9. .0 οὐ 

αὐτομάτην ὥδιωε µέθην εὐωδεῖ µαζῷ, 
’ ΄ . 

χεύματι πορφύροντι χαριζόμεναι δὲ «4υαίῳ 

δμωΐδες ᾿Ηελίοιο κατέγραφον ἄνθεσιν ὤ2ραι, 
, 2/ , αλ ΔΝ χα ον πίδακος ἄκρα μέτωπα καὶ εὐοῦμοισιν ἄῆταις 

΄ πω { ’ 

68ο ἀρτιφύτου λειμῶνος ἱμάσσετο νήδυµος ἄγρ᾽ 
- ’ ’ 

εἶχε δὲ ἹΝαρκίσσοιο φερώνυμὰα φύλλα κορύμβων, 
ς ν , , εἳ .] η Π ; 

ἠϊθέου χαρίεντος, ὃν εὐπετάλῳ παρὰ «Πάτμῳ 

νυμµσίος ᾿Εγδυμίων κεραῖς ἔσπειρε Σελήνης [ ᾳ ια 1συμιωγ ϱ [5 .ονο ή της 

γ. ὀ05. ὤκτέιρεν ο. 

ν. Ότο, δόλον εὐνῇ θὐλι. ΠΠ. Οιγατοβ οομἰροεταϊ ὁόλον «4ὔρῃ 
{οτίαςςο γουίτι5, 

ν. 575. διχαζοµένης δὲ κολώνης οὐ Πῖ. πα]]ο γοτροσιπα ηθχα, 

ν. 576. εὐώδινι µαζῷ οὐ ἷτι. εοπῖτᾶ παείσατα. Ἐποπάαγεταϊ οἴἶδιι 

Εοάοπιαπη ας. 

ν. 585. ὃς εὐπετάλῳ π. «4. οὐ μι. ὅσ εὐπετ. αιῖ ὃν εὐπετ. ϱ:0- 

Ῥοβυεχαῖ Έα. Ῥοείθνίας Ἱπθουια ρτοβαροῖ Φομταά, αἆ Ἆτας, Ρ. 

935. Ῥταείθιθα κεραῇ -- Σελήνη εομἠοῖεπδ; ΙπᾶΙο. ὃν Ρτοβανί 
΄ οἰἵαμι ΕιποάομΙΒΗΜΗ8. 
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εν / 3 ου 3"/. 214. ο 
ὃς πάρος Γπεροπ]ῆος ἔυχροος εἶδεν κωφῷ 
-- , Ε) ’ ελ) , ᾳ, 

εἲς τύπον αὐτοτέλεστον ἰδὼν μορφούμενον ὕδωρ, 

κάτθανε, παπταίνων σκιοειδέα φάσματα μορφῆς 
λ 4 μ], τή 9 / ς ’ καὺ φυτὸν ἔμπνουν εἴχεν “4μυκλαίης ὑακίνθου" 

ἱπτάμεναι ὃ᾽ ἀγεληδὸν ἐπ᾽ ἀνθεμόεντι κορύμβῳ, 
3 ρω 3 3 ; ς ’ Π 

εἰαρινῶν ἐλίγαινον ἀηδόγες υψόῦι φύλλων. 
΄ . Δ [ή . ..] αὅ / 

Νεϊθι δὲ διψωώωσα μεσημβριὰς ἔτρεχεν «4ὔρη" 

ἀμφὶ δέ οἳ βλεφάροισιν Ἔρως κατέχευεν ὁμίγλην. 
εδ. ; 4 ΄ 2, 

ηλῶε δὲ, διφώωσα «4ιὸς γύσιν, εἴ τινα πηγήν, 

ἢ ῥόον ἀθρήσειεν ὀρεσσιχύτου ποταμοῖο. 
3 ο Ὡς , Ε) ’ ... ιά 

ᾱλλ' Ὁτὲ Πακχείην ἀπατήλιο ακε πηγην 9ο μη χείη ἥλιον ἔδρακε πηγή», 
. ’ [ά ’ σ/ 

δὴ τοτε οἱἵ ῥλεφάρων σᾳιόεν νέφος ἤλασε Πειθώ, 

τοῖον ἔπος βοόωσα γάμου πρωτόάγγελον «4ὐρη" 
- . ιά ο ’ λ ρω 

»παρθεγικὴ, µύόλε δεῦρο" τελεσσιγάμοιο δὲ πηγῆς 
3 ’ πο ς/ Δ 3 " ῃ / Ε) ’ (6 

ρεῖς στόμα δέξο ῥέεθρα, καὶ εἰς σέο κόλπον ἀκοίτην. “ 
/ Αν Ὢ ὙὝ ” Δ ω πούρη ὃ᾽ ἄσμενος εἴδε' παραπροχυθεῖσα δὲ πηγῆν 

3 3 , αρ. 9 ’ , χείλεσιν οἰγομένοισιν' ἀνήφυσεν ἱκμάδα Ῥάκχου, 
9 αλ δὲ ω ’ 3 9 δν αρα ον 

παρθεγικὴ δὲ, πιοῦσα, τόσην ἐφδέγξατο φωγήν 
..” οω { ’ 

Νηϊάδες, τί τὸ Φαῦμα; πὀθεν πέλε νήδυµον ὕδωρ; 

τίς ποτὸν ἔβλυσε τοῦτο; τίς οὐρανίη τέκε γαστήρ; - 

ν. 84. ἠβητῆρος ἐὔχροος {9 εἳ κούφῳ ἴοπίαραί Ότπ, 4ἱπο πθοθᾶ- 
αἰιαίθ. Ώθιμδιις θδί: φἰάϊέξ αφ µαπεν πιµίαίαπι ἵπ [οΓπαπι Ρα]ο/Γὲ 

ἀεεεμίοτίδ οἵο. 

νν. 288. 68ο. γι]δο Ίπνθιδο οχά(πε Ἱεριπίατ: εἰαριγαὶ ὃ᾽ ἐλί-- 
γαινον ἆ. ὑ. φ. ἑπταμένων ἀγεληδὸν θἰο. {π 64. Ῥτ. ἑπτάμεναι 
ἀγελ. ἵπ θᾱ. αἰτ. ο Ῥειγογεα Ἐαῑις. οοπ{θοῖ. 

ν. 69ο. κεῖθι δὲ διψώουσα εἁ1ῖῖ. 

γ. 502. κεῖθι δια ώουσα 4. χ. { τινα π. δι, 6Υγοιθ ϱ ν. 509, 
οτίο. μαοιπαια Ῥαϊαραί Ὀσα]]σ. δε τοοιία5 απ ἆς ομιεπάαἰίοπθ 

οοβἰτανίε, 5ογἴρεμ {λθε δὲ διφώουσα, Ἠποάοπιαμηάδ:. ο, απ] αἱ 
εἴ ποῦι διφώουσα. ' 

γ. ἄ9ῦ. πρωτάγγελον" αὔρη ει. Απίο πιο οπιοπᾶαν, ΤΙ 
Οιιγοτοβ., 

γ. 900. παρὰ προχυθεῖσα εχοιµδυπι ἵπ 6, α1Ε, 



558 ΝΟΝΝΟΥ 

. , 

ἔμπης τοῦτο πιοῦσα, ποτὶ δρὀμον οὐκέτι βαΐνω” 
υ , ΄ ς .. / 

0ο5 ἀλλὰ πὀδες βαρυῦουσι, καὶ ηδέι Φέλγομαι ὕπνῳ, 
/ τν. καὶ σφαλἐρῶν στοµάτων ἁπαλόθροον Ίχον άλλω. 

Ε) ΄ οο 1 

Εἶπε, καὶ ἄστήρικτον ἑοῦ ποδὸς εἶχε πορείην 

Πϊε δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα πολυπλωνέεσσι πορείαις, 
. , 

πυκνὰ περὶ κροτάφοισι τιασσοιέχοιο καρήγου: « 
διο κ Δ 2 .. ; ἐρειὸ η δὸ 3/ αἳ κεφαλὴν ἔκλιγεν ἐρειδομµέγην σχεδὸν ὠμῳ. 

σος Γ ’ 
εὖδε δ᾽ ὑπὲρ δαπέδοιο, τανυπτὀρθῳ παρὰ δένδρῳ 

ιά ο 

παρθεγίην ἄφύλακτον ἐπιτρέψασα γαμευχῇ. 
, ’ 2) ., 

καὶ πυρὀεις ῥαρυγουνον Έρως δεδοµηµέτος 4ὐρην 

οὐραγόθεν κατέπαλτο" γαληναίῳ δὲ προώπῳ: 
΄ Γ) 

ιά 5 ή 

616 µειδιόων ἀγόρευεν, ὁμοφρογέων «4ιονύσῳ 
, ιά , ’ 1 

ἄγρωσσεις, «1ιόγυσε" µέγει δέ σε παρθένος «4ὐρη. 
ο Ἁμός κΑ 5. 2/ 2 Ε] Γ λ ) ’ 
ὡς εἴπων, ἐς Όλυμπον ἐπείγετο, καὶ πτερὰ πάλλων, 

π. ’ ’ -ο ΄ 

εἰαριγοῖς πετάλοισιν, ἔχάζετο, τοῦτο χαράξας" 
/ 4 ε/ μ) / 

νυμφίε, Λέκτρα τέλεσσον, ἕως ἔτι παρθέχος εὔδει' 
α- ς / ; 

62ο σιγῇ ἐφ᾽ ἡμείων, μὴ παρθένον ὕπνος ἐάση. 
”- 98 / : 5 π ο ζαΐ µιν ἰδὼν ᾿Γόῤακχος ἐπ᾽ ἄστρωτοιο χαμευνῆς 

, - πώ Ι 

γυμφιδίου ληΦαῖον ἀμεργομέγην πτερὸν ὕπνου, 
. ’ 2 ε; ἄψοφος ἀμροτάτοισιν ἀσάμβαλος ἴχνεσιν ἕρπων, 

λ 3 ’ ΄”.. , ” 

κωφὸν ἄπωγήτοιο µετηῖε δέµγιον «4ὐρης. 

6256 χειρὶ δὲ φειδοµένῃ γλαφυρήν ἀπέθηκε φαρέτρην 

{/ 

ν. 6οῦ. ἁπαλόχροον ἦχον αᾶϊιι. Ἱπερία. ΄ ἸἼεεαπι επιεᾶ; Ῥ. Ὁ, 
αρ. Ὑ]οῖς. 

νν. 6ο7. αἳ 6908, αήπιῖς 51 Ὦὶ ἴπη]θς 5αηῖ, 56 {οτίαδο δετίρθιι- 
ἀαπι εαἰίθια:. πολυπλανέεσσιν ὁδείαις, 

γ. 61ο, σγεδὸν ὤμων ο]. πια]ο, 

ν. δι1. εὗρε ὃ᾽ ὑπὲρ ὃ, τ. περὶ δένδρῳ ο μι. Ὀτίας θπιεπάαταῖ 
απ, αἳ Ἠ]ιοάοπιαπητΙς. 

ν. 6ι5. βαρύγουνος Ἔρως θἁἴιι. αΏδινάο, 

γ. 620. ἑάσση εἁτι. 
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κν ΄.. ’ ’ / 

πορθενικῆς, καὶ τόξα κατέκρυφε κοιλάδι πέτρ]ν 
.. / ” } 

µή µιν ὀϊστεύσειδ, τιγαξαµέγη πτερὸν ὕπνου" 
Ν ων πηιξ ’ / Γ καὶ δεσμοῖς ἀλύτοισι πύδας σφηκώὠσατο κουρης, 

καὶ παλάμαις ἑλικηδὸν ἐπεσφρηγίσσατο σειρήν, 
ν , Ε) , Ἡ α ᾿ ’ μ ο Ψ 

"66ο µή µιν ἀλυσκάσσειον" ἐπιστορέσας δὲ κονίῃ 
... , 

παρθενικὴν βαρύύπνον ἑτοιμοτάτην «ἀφροδίτῃ, 
΄ .] ϱ , 

«4ὗρης ὑπγαλέηο γαμίην ἔκλεψεν ὀπωρην. 
/ αν . 

καὺ πὀσις ἦν ἀνάεδγος" ὑπὲρ δαπέδοιο δὲ δειλὴ 
- 3 λ 3» 3 , , 
οἴνοβαρὴς ἀτίνακτος ἔνυμφευῦθη «4ιονύσῳ" 

ὰ ω , ’ / μα 025 καὶ σκιεραῖς πτερύγεσσι περισφίγγων δέµας «άυρης, 

"Ὕπνος ἔην ἨῬάκχοιο γαµοστόλος, Όττι καὶ αὐτὸ ή ς ΕΤ α χ αμ τοΛ0ς» 6 

/ "9 Ἱ [4 πειρήθη Παφίης, καὶ ὁμόξυγός ἐστι Σελήνης, 
κ ” Αα / . [ή / 5 3 , καὶ νυχίης φιλότητος ὁμόστολος ἐστιν ᾿Ερωτων. 

. 4 5. 5 .”/ η) ’ Δ ’ καὺ γάμος ὡς ὄγαρ ἔσκδ' πολυσκάρθμῳ δὲ πορείῃ 

04ο εἰς χορὺν αὐτοέλικτον ἄγεσκίρτησε κολώνη" 
α υ 3 / ς [ά 

ἡμιφανὴς ὃ) ἐδόνησεν μαδρυὰς ἥλικα πεύκην" 
’ ο. 35 αἱ 39 3) 3 ’ 

μούνη ὃ᾽ ν ἀχόρευτος ἐν οὐρεσι παρθένος Ηχω” 

αἰδομένη ὃ᾽ ἀκίχητος ἐκεύθετο πυθμένι πέιρης, 
' ’ 3 / ’ ’ 

μή γάμον ἀὔρήσειε γυναιµαγέος «{ιονύσου. 

045  «ἈΚαὺ τελέσας ὑμέναιον ἀδουπήτων ἐπὺ Λέκτρωφ, 

φυμφίος ἀμπελόεις, πεφυλαγµένον ἴχνος ἀείρας, 
[ Δ - 3 ’ Λ 

φύμφης μὲν κύσε χεῖλος ἐπήρατον' ἄκλιγέας δὲ 

λῦσε πόδας καὺ χεῖρας' ἀπὸ σµοπέλου δὲ φαρέτρην 
, / 

χειρὺ λαβὼν καὺ τόξα, πάλιν παρακάτῦετο νύμφη. 
΄ 

γ. 626. κατέκρυῤε θὐ1τι. εοπῖχνα Ῥοδϊας 1511ΠΗ. 

γ. 620. δειρὴν εᾱ. Ῥτ. σειρὴν τθδορφῖι Ῥα]κ. 9εά {οτῖαθθθ 

Ῥχαεςιίεδθοι αἱπιρ]οἷος εομδιχαοίο: καὶ παλάμας ἕ. Ε. σδιρῃ. 

γ. 6250. ἆλυσκαζειεν ο{1. 

γ. 631, ἑτοιμοτατην 4φροδίτην οἁε, 

γ. 642. μοῦνος -- παρθένος {χὠ. θἀ1ῖ, 



ν ος πο Ἡπ 

ο ’ α μ σα ’ 
66ο καὶ Σατύρων σχεδὸν ἠλθεν, ἔτι πνείων ὑμεχαίων, 

ὑπνολέης ἀγέμοισιν ἐπιτρέψας λέχος «4ὔρης. 

Νύμφη δ᾽ ἔκ φιλότητος ἀνέδραμε" λυσιμελῆ δὲ 
β) ή ’ [ή 

ὕπτον ἀκηρύκτων ἀπεσείσατο µάριυν ἐρώτων " 
’ 4 , 

Φάμβει ὃ᾽ εἰκορύωσα σαόφρονος ἔκτοθι µίτρης 

656 στήῦεα γυµχωθέντα, καὶ ἀσκεπέος πτύχα μηροῦ, 

καὶ γαμίη ῥαάμιγγι περιστιχθέντα χιτῶνα, 

ἁρπαμένην ἀνάεδνον ἄπαγγέλλοντα πορείτ», 
, / κν 

µαίνετο παπταίγουσα’ Μαὶ ἥρμοσε κυκλάδα µίτρην, 
, ι ; Λ Δ ιά ” ως φ στερ}α πάλι» σχιόωσα, καὶ ηΌαδος ίχγια μαζοῦ 

66ο παρθενίῳ ζωστῆρι µάτην ἐσφίγγετο δεσμῶν. 
ν. - ’ δ᾽ ὀλ {λ π , τλ λ ι4 . 

σαγγυμεέγη ο/ ΟΛ ύς8, βάτασχετος 6” ματι Λυσστης 

, δα. Π π, 

ἀγρογόμους ὃ᾽ ἐδίωξε" καὶ εὐπετάλω σχεδὸν ὀχθης, 
᾿ αν ὃ 2 , : ; , 8 ας. 

τιγυµέγη θο.0εντα ποσιν ποινητορι Φεσμῷ, 
[ή ...- .ρ ’ 

µηλογόμους ἐδαιξεν' ἄμειλίατῳ δὲ σιδήρῳ 

6605 ῥουκόλον ἔκτανε μᾶλλον, ἐπεὶ μάθε νυμφίον ᾿ΠἨοῦς, 
λ , ΄ 

Τιῶωνον χαρίεντα, δυςίµερον ἄνέρα βούτην, 
ς/ οω .) ’ η 3 . 9 

Όττι βοῶν ἀγέλαις μεμελημέγον ἔσχε καὶ αὐτὴ 
, ρω 5 / «Ίάτμιον Ενγδυµίωνα βοῶν ἐλάτειρα Σελήνη 

, , λ / μ 

ἔκλυε καὺ Ὠρυγίοιο, τὸν ἔκτανε παρθένος ἄλλη, 

67ο ΄Ὕμνου πικρὸν ἔρωτα, ποθοβλήτοιο νομῆος" µ ϱ / 
- ΄. ”/ .ν ε/{ 4 .) » .ω 

αἰπόλον ἔκτανε μᾶλλον, ὃλον χορὸν ἔκτανεν αἰγὼν 
/ ” , ΄ αἴνοπαθῆς, ὅτι Πάνα δυείµερον ἔδρακε κούρη, 

τσ. 

γ. 

γ. 

στ. 

62ο. 

65ι. 

6002. 

00ο. 

ἐπιπνείων οὐ ἵτι. ππαῖθ, ΕαποπάανΙϊ θἴίαπι Ἡ]λοάοπιαππα5, 

ὑπναλέοις ἀγέμοισιν οαεάσιι εὀ1ῖ. 

λυσιμελς δὲ εὐἶτι, / 

παρῦθενίῳ ζωστῖρι µ, ἐ. δεσμῷ αΙτ, Ἱπερῖθ; 98εᾷ πε- 

ααςθ 14, ααοά ἀεάΙ, πεαιθ παρθενίων ζωστῆρι -- δεσμών βαἲδ 

Ῥ]ασεῖ, Ἐμίϊπο Γοτίαςεε: παρθενίης σωτηρι, -- δεεμῷὁ 

ν. 66ι. ἅμματι λύσσης 6ᾱ. Ῥτ. επιεηὰ, Εα]ς. 

ν. 667. ἀγέλης µεμελ. εαἰῖῖ. 
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66ο 

685 

6οο 
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ω , 3 . ’ 
ἰοοφυῆ µεθέποντα δασύτριχος αἰγὸς ὀπωπήν" 
χ/ .ω / ’ . ἔλπειο γὰρ µάλα τοῦτο, πὀθῳ δεδονηµένος Ἠγοῖς 

[ή ’ 

ὕττυ µιν ὑπναλέην ἐβιήσατο μηλονόμος Πάν: 
, } σα / λὶ λέ ε/ 4 3 Γ 

γειοπόχγους ὃ᾽ ἐδάμασσε πολὺ πλέον, Ότιι καὶ αὐτον 

Κύπριδι Φητεύουσιν, ἐπεὺ πέλε γήπονος ἀγήρ, 
3 , ; π , , 
Ιασίων, «ήμητρος ἀμαλλοτόκου παρακοίτης " 
2, ο ο ου ’ η / ἔκτανε ὃ) ἀγρευτῆρα, παλαιοτέρῳ τινὶ μύθῳ 

΄ / ’ ν 

πειθοµένη" ἸΚέφαλον γὰρ, ἀμήτορος ἄσιὸν 49 ήνης, 

ἔκλυεν ἠβητῆρα ῥοδοστεφέος πόσιν ᾿Ποὺς 

Ῥακχείης ὃ᾽ ἐδάϊξεν ὑποδρηστῆρας ὀπάώρης, 

ὕττυ φιλακρήτοιο µέθης βλύζοντες ἐέρσην, 

οἰνοβαρεῖς δυςέρωτες ὀπάονές εἶἰσυ «4ναίου" 
χ/ ΄ [ή [ή 

οὕπω γὰρ δεδάηκθ δολοφροσύνην «4ιονύσου, 
οω , / καὺ πόθον ἠπεροπ]α φιλακρήτου Κυθερείης' 

ἀλλὸ λ / ΄ρ 9 ον , ἀλλὰ φιλοσκοπέλων καλύβας ἐκέγωσε γοµήων, 
ε/ ή ς 

αἵματι φοινήεντι περιῤῥαίίουσα κπολώνας. 

Καὶ γόον αἲθύσσουσα, κατάσχετος ἅλματι Λύσσης, 

Λύπριδος εἰς δόµον ᾖλθεν' ἄπειλητῆφα δὲ κεστοῦ 

λυσαµένη ζωστῆρα γεοκλώστοιο χιτῶνος, 

ἁβρὸν ἀνικήτοιο δέµας µάστιζε «θεαίγης 

καὶ βρέτας ἁρπάξασα τελεσσιγάµου Κυβερεύης, 

Σαγγαρίου σχεδὸν ᾖλθε' κυλινδοµένην δὲ ῥεέθρου 

γυμναῖς Νηϊάδεσσι πὀρεν γυμνὴν “4φροδίτην" 

Υ. 674. δεδονηµένος Ἰ[οῦς 1. επιθιάαγ1ῖ πιεουπα Ὑ. ὮὉ. αρ. 

Ὑ1]]οίς, 

Ὑν. 676. 5. σεῖο πόνους ὃ᾽ ἐδάμ. -- γείτονος ἀνήρ θᾱ. νε. 

επιεπάασιαηί Τα]]ς, οἳ Οαπτ, οἱ Ίο ααἱάθια γήπονος χθοἰ15 80Η1Ἠ8Η8. 

γ. 0δο, πειθομένη εἰ. Ῥή. ειπε. Εα]ῑς, 

γ. 68ι. ἔκλυε Όηρητῆρα Ιεμίαραι Ἐαὶκ. ἵπ οιχίθ 5οοιι1θ. 

ν. 60ο. ἘΈοεῖ. ἀγβαίο γο]αι ἀΐσειθ ζωστῖρα απειλητηρα -ε- 
στοῦ 2 64 ἀῑκίδδθί μπε] απειλήτειρα --- πεοτοῦ ἂε Ίρδα Ῥιε]]α 

7ο. 11. Ντ 



98602 
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71ο 

715 

ΑΟ ΝΙΝΟ 

υ - ο) ’ 

καὶ μετὰ Θεῖον ἄγαλμα, καὶ αὐτοέλωτον ἵμάσθλην, 
ὃ ’ λο ς Ἔ κ 3 3 4 ζ κ 
είκελον ἀαβρον ἔρωτος ἀπηκονιιζθ πογίῃ 

η , ” μα / 

καὶ κενεὸν Λίπε δῶμα Ἰυῤηλίδος άφρογενείης. 
, ιά 

φοιταλέη ὃ᾽ ἀκίχητος ἐφ'μογα δύσατο λόχμην, 
Δ ’ Σ/ ’ ώ Εὶ [4 ’ 

καὶ σταλίκων ἔψαυσε, πάλιν δ ἐμνήσατο ήφης 
Δ ” / σα α / ς. , καὶ διεροῖς βλεφάροισιν ἑὴν στἜάχιζε κορείην, 

ος ν / / 3 μία: ; 

ὀξὺ δὲ κωκύουσα τύσην ἐφθέγξατο φωγην" 
, 4 ς / 3 ’ Λ , 

Τίς Φεὺς ἡμετέρης ἄγελύσατο δεσμὰ κορείης; 
η ; ’ , 

εἰ μὲν ἐμὲ κιὠσσουσαν ἐθημονγόμων ἐπὶ λέκτρων, 

εἶδος ὑποκλέπιων, ἐβιήσαιο µητίεια Ζεύς, 
γςὶ ας -ν »8 ’ ς ’ οὐδὲ καὶ ημετέρην {δέσσατο γείτονα }είην, 

ϕ ’ λ ο” ὰε» ’ ΄ σ/ 

ἀγροτέρους μετὰ ὢ ἤρας ὀϊστεύσω πύλον ἄστρων" 
Π ς π. ω”- εἰ δέ µοι ὑπιαλέη παρελέξατο Φοῖῤος ᾽πόλλω, 

Γα [ή 

πέρσω πασιμέλουσαν ὅλην πετρώδεα Πυθώ" 
’ ’ ο ο μιά ς - 

εἰ δὲ λέχος σύλησεν ἐμὸν Κυλλήνιος Ερμής, 

"Αρκαδίην προῦέλυμνον ἐμοῖς βῥελέεσσιν ὀλέσσω, 
΄ ; / 

καὶ τελέσω Φεράπαιναν ἐμὴν χρυσάµπυκα Πειδω" 
ἃ ι , . , ς ’ 

εἰ δὲ δόλοις γαμίοισιν ὀγειρείων υμεναίων 
Ε) ἳδ ο 4 ο -νἩι η) , ἀπροϊδὴς «4ιόγυσος ἐμὴν σύλησε κορείην, 
ε«.- Έ, , ’ ς ; 3 
ἴξομαι, ἡχι πέλει Κυβέλης δύόµος' ὑψιλόφου δὲ 

ο [ ; 

οἰστρομανἩ «4ιόνυσον ἀπὸ Ίμωλοιο διωξω" 

καὶ φογίην ὤμοισιν ἐπικρεμάσασα φαρέτρην, 
, ο ν ... η 

εἲς Πάφου, εἲς Φρυγίην Φωρήξομαι ἀμφοτέροις γάρ 

ν. 000. μετὰ Ὁ. ἄγαλμα εἴο. Ὦθηδιθ θ5ῖ: Γοδέ Μαν ζμαὲ 6Οπ- 
τα Τεπετὶς δέαίµαπι, εἴπρίο δµο ρτο [αρείο δαν Γεεεταί εἰο, 

5εἆ ἱπερίε εχρτες»!ῖ, 

ν. 700. Φεσμὰ πορείης δάϊτι. 5ο]θιιπῖ οιτοῖθ. ἘπιεπάανΙϊ εἴῖαπα 

ἘιΠοάοιαμητ1. 
: 

ν. 706. Πδέσσατο εα[ιι. 
ν. 710. ἐμὸς Κυλλ. Ἕρμπε εαϊι. ἸΜθεια οπιεπᾶ, Υ. Τ. αρ. 

Ὑ1]]οίβ. 

. 15. ἡχι πέλει θὰ. Ῥτ. 
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Ν [ή 

τόξον ἐμὸν ταγύσω, καὶ Κύπριδε, καὺ «4ιονύσῳ' 
Λ / 3 ’ ε/{ [ 

σοὺ πλέον, ᾿Ποχέαιρα, χολώομαε, ὅττι µε, πούρη, 
υ. , ς / 1! / γφν Ν ο 

οὐ Μτάνες ὑπναλέην, ἔτι παρθένον' οὐδὲ γὰρ αὐτῷ 

σοῖς καθαροῖς βῥελέεσσιν ἐθωρήχθης παρακοίτη. 
7/ ς ν / 

Ἐννεπε, καὶ τροµέουσαν ἕῆν ἀγεσείρασε φωνή, 
΄ - , δάκρυσι γικηθεῖσα. τελεσσιγάμου δὲ «{υαίου 

{ ” λω / ”/ παιδοτύκου πλησθεῖσα γονῆς δυςπάρθειος 4ὔρη 
[ή ”, 2/ Δ ο μας ή [ι 

διπλόον ὄγκον ἄειρε" γυνὴ ὃ᾽ ἐπεμήνατο φόρτῳ, 
α/ η ρω ιά 1/ 

ἄσχετα βακγευθεῖσα [γονῆῖς δυςπαρῦεχγος «4υρη] 
3 { Ε) λό: ο) 4 σαι μμ ζωα, 

εἰ σπόρος αὐτολόχευτος, 3) ἄνέρος ἐξ ὑμεναίων, 
ω η ρ 5 ιά ’ 

ἠὲ 9εοῦ δολίοιο" «4ιὸς δ᾽ ἐμγήσατο γύμφης, 

Τ]λουτοῦς αἰνοτόχου Ἠερεκυντίδος, ᾗς ἀπὸ λέκτρων 
Γ ή .) , , 

Τάνταλος ἐβλάστησε" καὶ ἠθελε γἀστέρα τέμνει, 
2’ ο. , ο κκ / 2) ; 
ὄφρα δαϊξομένης ἀπὸ νηδυος ἄφρονι λύσσῃ 
2; κ. / 3.ο [ά / . 

ἄτροφον ἡμιτέλεστον ἀἰστώσειε γενέθλην: 

καὺ ξίφος ἠέρταζθ' διὰ στέρνοιο δὲ γυμνοῦ 

δεξιτερῇ µενέαινεν ἀφειδέὺ φάσγανον ἕλκειν' 
/ οι 9 / ΄.. 1 ’ πολλάκι ὃ᾽ ἀρτιτόκοιο µετήϊεν ἄντρα λεαίνης, 

ὥς κεν ὀλισθήσειε Φελήμονος εἰς Λίνα Ἰοίρης" 
’ 5 , ’ 

ἄλλά µιν οὐρεσίφοιτος ὑπέκφυγα ταρβαλέη ὃήρ, 

µή µιν ἄποκτείνειδ' μυχῷ δὃ᾽. ἐκρύπτετο πέτρης, 

σκύμνον ἐρημαίησιν ἐπιτρέψασα χαμευναῖς 

ουν ἹἹἹ--.----- 

γ. 731. αὐτοῖς --- βελέεσσιν θ4ΠΙῖ. πθβοῖο, ἂμ εαῑίδ τθ(ἱο πιμία- 

νοχίτη. 

ν. 736. ἐπεμήνατο οί. 

γ. 727. Ὑετρα αποῖ {πε]αδὰᾶ ϱ Υ. 736. πια] Ίππο ἴχβυηδ]αία 

φαδρίοος; ἀῑα {αοίατα, αἳ οπετείαχ γετραπι, 4αοά δες. Ῥοδία- 

Ἰαπῖ, νο]αά: καὶ ήθελε τοῦτο νοῆσαι, εἐ σπὀροε εἴο. καὶ εἴρετο 

πολλάκις αὔρας, εἰ σπόρος θ6ἵο. 665866 ᾳιιᾶεύατι Ῥιίαραί Φεα]ί- 

ροτ, Ἠλποάοιπαπμαθ: ο, 1οοιθ οοιγαρίθ. 

γ. 728. ἢ σπόρος εεττ. 
γ. Ἴ50. ἠεθέου δολίοιο Θ418, ταχβαθ {μορίου 

Νπ 2 
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745 

κ. ον νο Ἡ 

πολλάκι ὃ᾽ οἰδαλέοιο γυναικείου διὰ κόλπου 

αὐτοφύνος µεγέαινεν ἑκούσιον ἄορ ἐλάσσαι, 

ὄφρα κεν αὐτόδμητος ὀγείδεα γαστρὸς ἀλύξη, 

καὶ στόμα τερποµένης φιλοκέρτοµον ᾿Γοχεαίρης" 

καὶ γοέειν µεγέαιγεν ἑὼν πὀσιγ, ὄφρα καὶ αὐτὴ 

υἱέα δαιτρεύσειεν ἀναινομέιῳ παρακοίτη, 

αὐτὴ παιδοφύνγος καὶ ὁμευγέτις, ὄφρα τι; εἴπῃ" 

ΠΙρόκνη παιδολέτειρα γέη πέλε δύςγαµος 4ὖὔρη. 
ο οφ , ’ / ; 

Ἰαίΐ µιν Οπιπεύουσα γέων ἐγκύμοια παίδων 
3’ ε; ο” / 

750 Άρτεμις ἐγγὺς ἵκανεν ἑῷ γελόωτντι προζώπῳ, 

λος 

70ο 

ι 

δ .. νο φευς 5. Τα τ, 4 / ο 
ειλαΐην ὃ᾽ ἐρέθιζε, καὶ ἄστοργῳ φάτο φωνῇ" 

! 3 , . , -- . 

Ὕπνον ἴδον, Παφίης Φαλαμηπόλον, εἴδον 1 ρώτων 
.. ρω ’ ’ ’ .. ξανθῆς τυμµφιδίης ἁπατήλια γεύματα πηγῆς, 
ον ω ὃ λό 4 εφ ο, ὦ ὃς λ ΄ 

Ίχι ποτῷ δολόεντι γεήγιδες ἥλικα µίτρην 
; . ο} 
ἅρπαγι παρθειτίης γαμίῳ λύουσιν ὀγείρῳ 
ας Φιν ’ - «/ , 1 / εἶδον ἐγὼ κλέτας, εἶδον, ὕπῃ ζυγίῃ παρὰ πέτρη 

3 ..Ὀ ή 4 ιή . ε/’ 

ἀπροϊδὴς δολόεντι γυγὴ νυμφεύεται ὑπιῳ" 

Ἀύπριδος εἶδον 6 λοτήσιον, ᾖ] αικῶ ριδος εἴδον ὄρος φιλοτήσιον, Ίχι γυναικῶν 
/ ’ 3 / .) - παρθενίην κλέπτοντες ἄλυσκαζουσιν ἄκοῖται. 

πι ; Π / / ο , 
εἰπὲ, γυναι φυγοδεµνε, τί σήµερον ἠρέμα βῥαΐγεις ; 

᾽ ΄ ’ ’ 

ἢ πρὶν ἀελλήεσσα, πὀῦεν βαρύγουνος ὀδεύεις ; 
, 3/ Δ 3 Δ Ὑ 3 / φυμφεύθης ἀέκουσα, καὺ οὐ τεὸν οἶδας ἀποίτην 

3 ΄ ; ΄ , 3 / " οὗ δύτασαι κρύπτειν κρύφιον γάμον" οἰδαλέοι γὰρ 
η / 3 / 4 / ’ .. Ἡμ σὸν πὀσιν ἀγγέλλουσι γεογλαγέες σέο µαζοί. 

ν. 742. ἐλάσαι οι. 

ν. 745. αὐταδμοίητος θἆ. Ῥτ. αὐτάδωητος θᾱ. αἲι. 6 οοπἰθο. 

Τα]κ. Ἐοτίαςςο ἀαοῖγ]ῖσο ἨἩΙΙΘΥΟ δοτ{ρεοπάαπα θΓαῖ: αὐτοδάκμτος. 

Ἠμοάοιπαπηβ: », αὐτόδμητος. 3 αὐτοδάέκτος, - 

γ. 749. καὶ αὐτὴ 8εῖ]. ὡς Πρόκνη, οἵ. ν 748. 

ν. Ἰδ4ά. ἦχι ποτῷ οᾱ. ϱτ. Ἰ]οκ ν. 756. ὅπη εαἀ. 
ν. 765. οἰδαλέον γὰρ εἀλιῖ, --- ἨἈθεοίο αἩ χθείθ: δµδράζςογ ΘµίΠι 

ν. δ6ᾷ. Ῥχο πόσεν φοτρειάμΙι 6960 πὀνον. 1Πεγπιαγάδε 
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.. , 

765 εἰπὲ δέ µοι, βαρύύπνα, συοκτόνθ, παρθένο, 3ύμφη, 

πῶς µεθέπεις χλοάουσαν ἐρευθαλέην σέο µορφήν; 

τίς σἐο λέκτρα µίηνε; τίς ἥρπασε σεῖο κορείην ; 
.. , ” 

ξανθαὶ ἸΝηϊάδες, μὴ κρύπτετε χυμφίον «4ὗρης. 

οἶδα, γύναι βαρύφορτε, τεὺν λαθραῖον ἀκοίτην 
Π / ” ’ χ 3 ΄ , 

77ο σὺς γάμος οὔ μὲ λέληθε, καὶ εἶ κρύπτειν µενεαίγεις, 

σὺς πόσις οὗ µε λέληῦδ' βαρυγομένη δέµας ὕπνῳ, 
ος β 3 / 9 ’ , 

εὐνέτις ἀστευφέλικτος ἔνυμφευῦης «4ιονυσῳ. 
3 ! Λ . , ο πώ Π αμ Π 

ἀλλὰ τεὸν λίπε τόξον ἀναινομένη δὲ φαρέτρην, 

ὄργια µυστιπόλευε γυναιµανέος σέο Βάκχου, 

775 τύμπανα χειρὶ φέρουσα, καὶ εὐκεράων ὃρόον αὐλῶν. 

πρὺς δὲ τεῖς Λίτομαί σε τελεσσιγάµοιο κορείης, 

ποῖά σοι ὦπασεν ἕδνα τεὸς «4ιόνυσος ἄκοίτης ; 
΄ ’ ρω ρω μαμα » ω 

µή σου νεβρίδα δῶκε, τεῆς αὐτάγγελον εὐνῆς; 

µή σοι χάλκεα ῥόπτρα τεῶν πόρε παίγνια παίδων; 

δο πείθο ὼς πόρε Φύρσον, ἆ Ἶρα Λεόντων! 7 εύθομαι, ὡς πόρε Φύρσον, ἀκοντιστῆρα λεύντων 

καὶ τάχα κύμβαλα δῶκε, τάπερ δονέουσι τιῷ]ναν 
, ’ μ 3 / 

φάρμακα νηπιάχοισι φιλοθρήνων ὀδυναων. 

Ἔθννεπε, κεριοµέουσα" καὶ ἔμπαλιν ᾧχετο δαίµων, 

9) ἤρας ὀϊστεύουσα τὸ δεύτερον’ ἀγνυμένη δὲ 

785 ἠερίοις ἄνέμοισιν ἑὰς µεθέηκε µερίμνας. 

Κούρη δ' οὐρεσίφοιτος ἀμάρτυρος ὑψόδι πέτρης 

ὀξὺ βέλος µεθέπουσα δυηπάθέος τοκετοῖο, 

τ. 7607. µίῃηνε οα1ιτ. 

ν. 708. μὴ κρύψετε εἀ1τῖ, 
τ. 775. ἀναιμομένην δὲ φαρέτρην επι. 

ν. 776. τελεσσιγάµοιο πορείης {οτίαβθο ατριῖε ἀῑχίι, φεά ἀμ)ίίο. 
Αἱἰαιαπἆο χορείης Τεπίαραπι, 8εὰ ηθαιαθ Ίου Ῥ]αςεῖ. 

γ. 779. ἤ σοι χάλκεα ῥ. θὐάῖ. δεὰ εομεϊημίί8θ ροδίω]αί µὴ, πι 
τ. Ῥγαεσεά. 

. 785. ὤχετο εᾱ. ϱτ. Ὑ. 8εᾳ. τοδεύτερον οὰᾶ. 
ν. 786. ΟΙατίαθ 9946ἱ: “4ὐρη ὃ᾽ οὐρεσίφοιτος ---, 
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φρικαλέον βρύχημα λεχωΐδος εἶχε λεαίνης" 

πέτραι δ᾽ ἀντιάχησαν" ἐρισμαράγοιο δὲ κούρης 

φδόγγον ἀμειβομένη µυκήσατο δύςΏροος ᾿Ηχώ. 

καὶ παλάµας, ἅτε πῶμα, περισφίγξασα λοχείῃ, 

μλεῖε θοὴν ὠδῖνα πεπαιγοµέγου τοκετοῖο, 

καὶ τόκον ἀρτιτέλεστον ἐρήτυεν' ἐχθομένη γὰρ 

άρτεμιν οὐ µενέαιγεν ἐπ᾽ ὠδίγεσσι καλέοσαι- 

Ἡραίας δὲ «9 ύγατρας ἀναίγετο, µή ποτε, Ἠάκχου 

μητρυιῆς ἅτο παῖδες, ἐπιβρίσωσι Λοχεί;;. 

κούρη ὃδ᾽ ἀσχαλόωσα κατηπέα ῥῆξεν Ἰωήν, 

φυσσομένη κέντροισιν ἀπειρώδινος ἀνάγκης" 

Οὕτως ᾽Τοχέαιραν ἴδω, καὶ ὃοῦριν '48 ήνην 

οὕτως, ἀμφοτέρας ἐγκύμονας ὄφρα νοήσω. 

ἄρτεμιν ὠδίνουσαν ἐλέγξατε, µαιάδες ὥΏραι, 

µαρτυρίή τοκετοῖο, καὶ εἴπατε Ἰριτογενείῃ" 

παρθεγικὴ γλαυκῶπι, γεητόκε μῆτερ ἀμήτωρ. 

οὕτω ξυνὰ παθοῦσαν ἴδω φιλοπάρθεγον ᾿Ηχώ, 

1]ανἱ παρευνηοεῖσαν, ἢ ἀρχεκάκῳ «{ιονύσῳ. 

4ρτεμι, καὶ σὺ τεκοῦσα, παραίφασις ἔσσεαι «4ὐρης, 
, Ν 

Φᾗλυ γάλα στάζουσα λεχώϊῖον ἄρσενι µαζῷ- 

Εϊπεν, ὀδυρομένη βαρυώδυνα κέντρα λογείης. 

καὶ τύκον ᾽Τοχέαιρα κατέσχεθε" παιδοτόκῳ δὲ 
΄ , .. 5 , μα 

γυµμφὴ μοχθον ὅπασσεν ἐρυκομέγου τοχετοῖο. 

-------- ο... 

γ. 758. φοιταλέον βρύχημα οὐ δι. αμδιτάθ, 

γ. Τοι. παλάµας ἅτε πηµα εἀ{ιτ. ἵπ ᾳαο πα]]απα δΕΗΠδΗΠΙ ἆλ- 
νοιίο. Ἄ[θουπι Γαοΐίομαι ΠΠ. Οινατοῇ, 

γ. δοο. Τἱδικὶ ροδῖ οὕτως, αἱ 5εμἰοηίίαπι Ἰαηρυϊάϊδς μια 

1011 1Η] Ἱάνατειπ. Φεᾶ {ογῖαδο ὄφρα οοτταρίατα θ8ῖ, εἰ θοεἱρείῖ: 

οὕτως ἀμφοτέρας ἐγκύμονας ὀψὲ νοήσο. 

γ. δο1. Ιαινάδες ὦραι θἁ{ι. αρειῖο 6ΥΓΟΥ6. 
ν. 8οδ. βαρυώδενα κέντρα θἀῑί. οομίτα πιείταπη. Ἐπιομάανϊ 

«εἰἶδια Ε]λοάοπιαμμἀ5. 
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λαὐ τελετῆς Νίκαια κυβερνήτειρα «Ίναίου, 

µόχθον ὀπιπεύουσα καὶ αἴσχεα λυσσάδος «4ὔρης, 

τοίην κρυπταδίην οἰκτίρμοτα ῥήξατο φωνήν" 

«4ὔρη, ξυνὰ παθοῦσα, κινύρεο παὺ σὐ κορείην 
ἃ Δ α 2/ ’ » γαστρὺ δὲ φόρτον ἔχουσα δυηπαθέος τοκετοῖο, 

τέτλαθί µοι μετὰ λέκτρον ἔχειν καὶ κέντρα λοχείης, 

τέτλαθι καὶ βρεφέεσσιν ἀήδεα μαζὸν ὀρέξαν. 

καὺ σὺ πόθεν πίες οἴνον, ἐμῆς συλήτορα µίτρης; 
ἃ λ Σ , ον «/ / γ 3 καὺ σὺ πὀθεν πύες οἶνον, ἕως πέλες ἔγκυος, «4ὔρη; 

’ / π] 

καὶ σὺ πάθες, φυγόδεµνε, τάπερ πάθον’ ἀλλὰ καὶ αὐτὴ 

µέμφεο νυμφοκύμων ἀπατήλιον ὕπνον ἐρώτων. 
- [ή 3 ῃ ᾿ ΄ «/ - / 1) 

εἷς δόλος ἀμφοτέραις γάμον ἤρμοσεν. εἷς πόσις «4ύρης 
, , 

παρθενικὴν Νίκαιαν ἐδήκατο μητέρα παίδων" 
εν) ῃ ή 1)! ὃν 3 Π , 

οὐκέτι τόὀξον ἔχω « ηροκτονον, οὐκέτι γευρην, 
, δν τα Ἡψ' ῃ 

ὡς πάρος, αὖ ἐρύω καὶ ἐγὼ βέλος" εἰμὲ δὲ δειλὴ 
/ ε) , λω 

ἱστοπόνος Φήλεια, καὶ οὐκέτι ὁ οὔρις “ἅμαξων. 

.”/ 3 , , / ./ 

Έννεπεν, οἰκτείρουσα τελεσσιγόνου πόνον «4ὔρης, 
, ω / ” 

οἷά τ πειρηΏθεῖσα τὀκου μογεροῖο καὶ αὐτή. 
» .. / 1/ ν 

«ητῳη ὃ᾽ ἀΐουσα βαρυφΏθόγγου κτύπον 4ὔρης, 
σ/ ος ῃ , 5 , , 

Ίλυθεν αὐχηεσσα τὸ δευτερον ἔγγυθι νύμφης 

τειροµένην ὃ᾽ ἐρέθιζε, καὶ ἴαγε κέντορι μύθδω” ώμος ϱ εδ ο ατα 

ΠΙαρθένε, τίς σε τέλεσσε λεχωίδα μητέρα παίδων; - 

ἡ γάμον ἀγνώσσουσα πόθεν γλάγος ἔλλαχε μαζοῦ; 

ν. διά. «4ύρη ξενὰ παθοῦσα θὰ. με. ομιομᾶ, Ἐαις, 

γ. 8109. ἕως πέλεν ἔγκυος «4ὔρη αἁιι. ἨΤθειπι θμιομᾶ, Ὑ. [). 

8Ρ. Ὑ1]]οίθ. 

ν. 523, ρμοσεν [οτίαθθθ χθοῖαΙα θ8ΐ, 56 ἵπβία ν. 871. ει Πρ-- 

πασεν. -- Ὀιτιμπφαθ τεοῖθ, 5µ0ο ἁαοάααθ Ίοεο. ἀῑοτααι, ει. 

11ΑΙΠΙέ5. . 

γ. 820. «4ητώη οὐλι. Ὑ. 564. τοδεύτερον εᾱ, ῥτ. 



5608 νο Ν Νο Ά 

1’ 3 ’ ’ - 

οὖκ ἴδον, οὗ πυθόμην, ὅτι παρθένος υ-α λοχεύει. 
νεος ΄ / αν. ο ος » 

855 ᾖ ῥα φύσιν µετάμειψε πατὴρ ἐμός; ᾖ ῥα γυναῖνες 
, ’ ’ 

1ὀσφι γάμου τίκτουσι; σὺ γὰρ, φιλοπάρθενε κούρη, 
Σο, ὸ / ὰ 3 / 3 / 

ὠδίνεις νέα τέκνα, καὶ εἰ στυγέεις «4φροδίτην. 
νε , ; ” { ῥα κυβερνητειραν ἀναγκαίου τοκετοῖο 

3/ 5) ῃ . ... / ν ’ 
Ἴ4ρτεμιν οὗ καλέουσι λεχωΐδες, ὅττι σὺ μούγη 

’ ῃ ΄ ’ 84ο εἰς τύκον ἀγροτέρης οὗ δεύεαι ᾿οχεαίρης; 
ὼΦλ Δ , 3 ΄  βας ’ 

οὐδὲ τεὺν «4ιόγυσον ἀμαιεύτων ἀπὸ κόλπων 

ἔδρακεν Ειλείθυια, τεῆς ὀλέτειρα γενέθλης' 
3 ’ ς / / ἀλλά µιν ἡμιτέλεστον ἐμαιωσαντο κεραυτοί. 

’ Ξ ” , . ΄ 

μὴ κοτέεις, ὅτι παῖδας ἐγὲ σκοπέλοισι λοχεύεις ; 

845 καὶ σκοπέλων βασίλεια τόκου πειρήσατο, Ρείη" 

τίς γέμεσίς ποτε τοῦτο; κατ οὔρεα τέκνα λοχεύεις, 
« ’ 3 ’ 3 ιά ΄ 

ὡς δάμαρ οὐρεσίφοιτος ὀρεσσιχόµου «4ιογύσου. 

Ἔννγεπε" καὶ κοτέουσα λεχωῖὰς ἄχνυτο γύμφη, 
} » 3 / 

ρτεμιν αἰδομένη καὶ ἐν ἄλγεσιν. ἆ µέγα δειλή" 

8δο ἐγγὺς ἔην τοκετοῖο, καὶ ηθελε παρθένος εἶναι. 
, , στ , ’ ν) 

καὺ βρέφος εἲς φάος ἠλθε ὣοώτερον" ᾿άρτέμιδος γὰρ 

φῦεγγομµένης ἔτι μῦῦον ἄκοντιστ]ρα λοχείης, 
, ώ ’ ’ ”, 

διπλόος αὐτοκέλευστος ἐμαιωῦθη τύκος «4υρης, 
ῃ ν / / 

λυομένης ὠδῖνος, ὃθεν διδύμων ἀπὸ παίδων 

865 ἀίνδυμον ὑψικάρηνον ὄρος κικλήσκετο ᾿Ρείης. 

ν. 954. πιθόµην εἁτ. ΒἩεροθυιῖ πυθόµην οκ Οάγβς. Ψ’. 4ο. 
Ἠγπαπο ἈΤετοινήά 300. 505. Πεγπιαππις. 

γ. 842. τες ὀλέτειρα γενέθλης πο γἰἀθείαχ ΥθΓΙΠΙ 659506 Ρο85ε; 
απιρίρο ἴαιπεν, πίταπι δοτίραπα: τεῆς ὀλετῆρα κορείηε, 8 τ. 

γενετῆρα γενέθλης. 
ν. δ44. κοτέης θἀϊτι. αἩπ μὴ ποτέσῃης ---- -- Περοδιῖ κοτέεις. 

Εεγπιαππιδ. 

γ. 845. ἡ σκοπ. βασίλεια, οΏεπάος ατηοι]ο, αξ πιαπα: καὶ 

σκ. βασ. Υοὶ Ὑθιθα ουιΏ απἰεοθὰ. 5επῖομίία οοπ{αποίο: Λοχεύεις, ᾗ 
(ιδ) σκοπ. β. εἵο. --- Ἠεεεϊιί καὶ Ῥτο ἠ. Ἠεγπιαππιδ. 

π. 565. «4ίνδυμον εὰ. αἲτ. εκ οπιεπάαίίοπο ΕαἰκενΡ. 



86ο 

866 

87ο 

875 

4ΙΓΟΝΥΣΙ4Κ.2ΟΝ ΜΗ. Χ7Υ/)/. 5009 

’ 4 ) 

καὺ θεὸς, ἀθρήσασα γέην εὔὐπαιδα γενέθλην, 

τοῖον ἔπος παλίνορσος ἀμοιβαίη φάτο φωνῇ" 
ο ο ε, , , 

{Ιαΐα, γυνὴ, µάμμη, διδυµηϊτόκε δύογαµε νύμφη, 
ε/ Δ 1/ 3 , / ρω 

υἱέσι μαζὸν ὄρεξον ἄηθέα, παρθένε μὗτερ' 

παππάζει σέο κοῦρος, ἀπαιτίζων σε τοκ]α᾿ 

εἰπὲ δὲ σοῖς τεκέεσσι τεὸν λαῦραϊον ἄἀκοίτην. 
2/ τσ ες; ν ἄρτεμις οὐ γάμον οἵδε, καὶ οὗ τρέφεν υἷέα µαζῷ : 

ΔΝ ; 1/ ο ή ο Ν ο” 

σὸν λέχος ουὔρεα ταῦτα, καὶ ἠθαδος αἀγτὺ γιτῶνος 

σπάργανα σῶν βρεφέων πολυδαίδαλα δέρµατα νεβρῶν. 
- , 

Ίῑπε" καὶ ὠκυπέδιλος ἐδύσατο δάσκιον ὕλην. 

καὶ καλέσας Νίκαιαν ἑὴν Κυβεληΐδα νύμµφην, 
, Π μ ” 

µεμφομένην ἔτι λέκτρα, λεχωΐδα δείκνυεν «4υρην 
ή ΄ 3 ΄ Δ ιή 

µ:ιδιόων «4ιόνυσος' ἐρημονόμοιο δὲ κουρης 
{ / / ἄρτιγάμοις ἀγόρευεν ἐπαυχήσας ὑμεναίοις ' 

2) , π, , -ᾱ 3 [ 

“άρτι µόγις, Νίκαια, παραίφασιν εὗρες ἔρωτων" 
, / / » ”, 3 { 

ἄρτι πάλιν «4ιόνυσος ἐπίκλοπον ἤνυσεν εὐνην" 

πάρθενικῆς ὃ᾽ ἑτέρης γάµον. ἥρπασεν' ἓν δὲ κολώναις, 
5 Λ ” ’ ᾽ σ/ ιο) 3 ’ 

) πρὶν ἄλυσκάζουσα καὶ ούγομα μοῦνον Ερωτω», 

σοῖς «Δαλάμοις τύπον ἴσον ὀρεστιὰς ἔδρακεν «4ὗρη. 
.] , ς ῃ λ ο ᾱ οὗ μούνη γλυκὺν ὕπγον ἐδέξαο πομπὸν ἐἔρωτων, 

΄ ’ - { , . 

οὐ μούνη πίες οἴνον ἐπίκλοπον ἅρπαγα µίτρης 

ἀλλὰ νέης ἄγνωστος ἀνοιγομένης ἀπὸ πηγῆς 

γυωφοκόµος πάλιν οἶνος ἀγέβλυε, καὶ πίεν «4ὗρη. 

ἀλλὰ βέλος δεδαυῖαν ἀναγκαίου τοκετοῖο, 

γ. 908. µαῖα γυνὴ µανίη διδυµ. οά1ει, αἳπιθ 5οπδιι. 
ν. 850. παρθένε µήτηρ θἁῖτ. ΑΡ ἡπάο γογθαθ πον ἁἱ[Ποῖ]φ 

Γιἱοφδαῖ χθδοτίὮεγθ υἱάσε, 96ἆ οοηδι]ίο τε]ἰα αἱ Ἰθοι. θὰ, ῥ5. 
γ. 86ο. ἀπαιτίζων ἑ τοκζα θᾱ. Ῥτ. επιεμά. Γα]ῖς. 
ν. 801. Ύθγδις δἵπθ Ρατίίοι]α ΓοΥί4556 πηε]ίας οοἰτεί οι το]ί- 

απῑς, εἱ Ἰορετείατ εἰπὲ τεοῖς τεκέεσσι τ. 
. 865. δύσκιον ὕλην θὰ. Ῥτ, ειιεπᾷ. Εαὶίς, 
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Νπιον μον 

ι ρω ῃ 

πρὸς Τελετῆς λίτομαί σ8, χοροπλεκέος σέο κούρης, 
.- 3 ή ο 8 ο , 3 , 

σπεῦσον ἄερταζειν ἐμὸν υἶέα, µή µιν ὀλέσση 
-- 4 ηλ / ώ τολμηραῖς παλάµησιν ἐμὴ δυςµήχανος ὔρη" 

εἰ 4 ε , ο, ο. σον οἴδα γὰρ, ὡς διδύμων βρεφέων ἕνα παῖδα δαµάσσει, 
2/ [ή ’ 

ἄσχετα λυσσώωσα" σὺ δὲ χραίσµησον ᾿Γάμχῳ' 
»/ ρα [αἱ η δῖ 3 / 1/ / 

ἐσσο φυ/α- ὠθιτος αθειογος, ὀφρ0α κεν ειη 
4 Δ ΄ ... ο σὴ Τελετὴ Φεράπαιγα καὶ υἱδν καὶ γενεττρι. 

οἱ ) / , 

«6 εἰπῶν, παλίνορσος ἐχάζετο Ἠάκχος ἀγήνωρ, 
ὃ { , ου 3 ῃ ς , 

κυδιδων Φρυγίοισιν ἐπ᾽  ἄμφοτέροις ὑμεναίοις 
ή ᾽ - 

πρεσβυτέρης ἀλόχοιο καὶ ὁπλοτέρης περὶ νύμφης. 
Δ Δ , 1 / ν ῃ καὶ βαρὺ πένθος ἔχουσα τελεσσιτόκῳ παρῦ πέτρη, 

παῖδας ἐλαφρίζουσα, λεχωϊὰς ἴαχε µήτηρ" 
/ ’ τή 1 / ο ῃ 

᾿Ηερόῦεν γάμος οὗτος" ἐμὸν γύνον Πέρι ῥέψω: 
΄ 3 ’ λ ϕ Π 3” ε᾿ ’ 5 

φυμφεύθην ἀνέμοισι, καὶ οὐ βροτέην ἴδον εὔνιν 
1/ 5 ᾿ ων 

«4ύρης δ᾽ εἲς ὑμέναιον ἐπώχυμοι Γλυδον αὐραι " 

καὶ λοχίας ἐχέτωσαν ἐμᾶς ὠδῖνας ἀῆται. 

ἔθφετέ µοι, γέα τέκνα δολοθῥαφέος γενετῆρος, 
Φ.Α 3 3 , Δ - ΄ 
ὑμέας οὐκ ἐλόχευσα" τί µοι κακὰ δηλυτεράων ; 

η Γ , , εΙ- 

ἄμφαδὸν ἄρτι, λέοντες, ἐλεύθεροι εἰς δύµον ὕλης 
/ / ο, 

ἔλθετε Φαρσήεντες, ὅτ οὐκέει µάρναται «4ὐρη: 

καὶ σκυλάκων ἑλίκωπες ἀρείογές ἔστε λαγωοί" 

θῶες, ἐμοὺ τέρπεσθε" παρ ἡμειέρη δὲ χαμευνῇ 

γ. 88ο. Λίσοµαι θὰ. Ῥτ. οιπεπά, Ἐα]κ. 

ν. 984. Λλυσσώουσα οΊτε, 

ν. 885. ἀριόνος θᾱ. Ῥτ. 
ν. 89ο. περὶ πέτρη ελίτ. ϱ Υ6Ι5. Ῥταθςαά. 

ν. 808. εἰς δόµον ὕλης υίπ γετυπα; θοἆ 5ογῃθχθ Ῥοϊιῖϊ «ές ὅο-- 

µον «4ὔρης, τιῖ {εις ν. 001. Υο] εἰς νομὸν ὅλης. 
γ. 899. ἐνθάδε Φαρσήεντες οί, αρετίο 6ΙΤΟΥΘ. 
γ. 909. ἑλίκώνες παρείονές ἐστε Λ. οὐ τι. Ἰκοδίτιυι {μ δροαμά(5 

ουτίθ ἀθάῑτ ας, εξ Ἡ[ιοάοιιαηπμΙδ. ἍἙλίκωνος ἀρείονες γο]αῖι Ὑ. 

Ὦ. αρ.΄ Ὑα]]οίς, 
. 
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πόρδαλιν ἅπτοίητον ἐπισκαίροντα νοήσω΄ 

ἄξατε σύνιομον ἄρχκτον ἄταρβέα" παιδοτόκου γὰρ 

ὔρης Ἰαλκοχίτωνες ἐθηλύνθησαν ὀϊστοί. 

996 αἰδέομαι µεθέπειν, μετὰ παρθένον, οὔνομα γύμφης' 

μὴ βφιαρὸν τεκέεσσιν' ἐμόν ποτε μαζὸν ὑπάσσω" 

μὴ παλάμη Ὀλίψοιμι νόθον γάλα" μὴ δ᾽ ἐνὶ λόχμαις, 

Φηροφόνος γεγαυῖα, γυνὴ φιλότεκνος ἀκούσω. 

Ἔννεπε: καὶ διδύµους παῖδας γείρεσσι λαβοῦσα, 

910 ϐῆκεν ὑπὺ σπήλυγγι λεχωΐα δεῖπνα λεαίνης : 

ἄλλὰ «4ιωνύσοιο νέην εὔπαιδα γεγέδλην, 

πόρδαλις ὠμοβόροισι δέµας λιχμῶσα γενείοις, 

ἔμφρονα μαξὸν ἔχουσα, σοφῷ µαιώσατο µαζῷ ' 

Φαμβαλέοι δὲ δράκοντες ἐκυκλώσάντο λοχείην 

916 ἰοβόλοις στομάτεσσὶν, ἐπεὺ γέα τέκνα φυλάσσων, 

μειλιγίους καὶ Φῆρας ἐδήκατο νυμφίος «4ὔρης. 

Καὶ ποδὶ φοιταλέῳ «{ηλαντιὰ ἄνδορε κούρη, 

ἄγριον ἦθος ἔχουσα δασυστέρνοιο λεαίνης : 

Περίαις τ ἄκίχητος ἀνηκόντιζεν ἀέλλαις, 

9320 Φηρείων ἕνα παῖδα διαρπάξασα γενείων: 

καὶ παϊς ἀρτιλόχευτος, ὑπὸ στροφάλιγγι κονίης, ς 

Περόθεν προκάρηνος ἐπωλίσθησεν ἀρούρη" 
ευ) Γ.. / / ωϱω 

καί µιν ἀφαρπάξασα, φίλῳ τυμβεύσατο λαιμῷ, 

γ. 902. ἀποίητον ϱᾱ. Ῥτ. απιοιί. {π ο. αἲτ, οἵ αὓ Ἠ]ιοάδοπιαμπου 
ν. 004. «4ὔρης χαλκοχίτωνος οάΐτι, οομῖα 8ΘΗΦΙΗΠΙ. 

ἳ γ. 0900. Ὠἱδρ]ίσειί δρομάεί; Ῥοϊαἰδδεῖ παῖδας μετὰ χερσὶ λα-- 
βοῦσα, γε] παῖδας παλάµησι λαβοῦσα, 

γ. 915. μαζὸν οἳ µαζῷ που {αοῖ]ο γοταπα. Π]αδίγ, Οαγατοβ 

οομἠἰοίεμαῖί αιῖ σοφῷ --- Φεσμῷ, αιὶ ἔμφρονα Θυμὸν. Ῥοδίθίιιθ 

χηββὶςδ Ρ]αςεῖ, 

ν. 9031. ὑπὸ στροφ. κονίης διδρίοον ἸειπϊςοΏίαπι α Παπάς {μ- 

Πυδαια, ἁἀδοπρίυια {ογίάαδθ Υ. 9325. Αβποδοθγο Νοπηπα, αἳ 

φορίωπι δει: ἐὔστροφάλιγγι χορείῃ νε] δι]ιειι: ὑπὸ στροφά-- 
Λιγγε χορείης, 
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δαιγνυμέγη σίλα δείπνα. καὶ ἀσιόον δ.ς ινυµέγη φίλα δεῖπνα. καὶ ἄστόργοιο τεχούσης 
΄ σΣ/ .. ’ ” 

035 ταρβαλέη τέκος ἄλλο Λεχωΐδος ἥρπασεν 4υὗρης 

παρὺένος ᾿Ποχέαιρα" διαστείχοισα δὲ λόγμην 
ὃ ΄ , «. ” 9 .. ω.. 3 ον 

παιδοκόµῳ κπούπιζεν ἄγθεὺ κοῦρον ἀγοστῷ. 

Καὶ Βρομίου μετὰ λέκτρα, μετὰ στροφάλιγγα λοχείης, 
ρω ϕ ... , .) , . ”’ 

μῶμον ἁλυσκάξζουσα γαμήλιον ἀγρότις «4ὔρη, 

920 ἀρχαίης µεθέπουσα σέβας φιλοπάρθενον αἰδοῦς, 
’ ν ’ ’ 

Σαγγαρίου σχεδὀν ἦλθδεν"' ὀπισθοτύνῳ ὃ ἅμα τόξῳ 
ε ’ , ῃ εἰς προχοές ἀκόμιστον ἑὴν ἐφῥιψε φαρέτρην, 

Ν ’ / 3 ’ λος 
καὶ βυθίῳ προκάρητος ἐπεσκίρτησε θεέδρῳ, 
1] . , 3 η ’ 3-. .» 

ὀμμασιν αἰδομέτοισιν ἀταιγομένη φαος ᾿ΠΗοῦς, 

036 καὶ ῥοῦθίοις ποταμοῖο καλύπτετο" τὴν δὲ Κρονίων 
’ ο 

εἰς κρήνην µετάμειψεν" ὀρεσσιχύτοιο δὲ πηγῆς 
3, ᾽ 1/ -” 

μαζοὶ κρουχὸς ἔην, προχοὴ δέµας, ἄνθεα χαῖται, 
, ασ ’ -. ’ - μαὶ κέρας ἔπλετο τοξον ἐὐκραίρου ποταμοῖο 

ΔΝ ο. ’ [4 

ταυροφνὲς, καὺ σχοῖνος ἀμειβομένη πέλε γευρή, 
4 η δόν . ν 3 Ἅ ς (ἕ 2... / 940 καὶ δόνγακες γεγαῶτες ἐπερφῥοίζησαν ὀϊστοί, 

/ - 

καὶ βυθὸν ἰλυόεντα διεσσυμένη ποταμοῖο 
3 ν ω Ν , , 

εἰς γλαφυρὺν κευμῶνα χυτή κελάρυζε φαρέτρη. 
’ Ανα 

Καὶ χόλον ᾿Γοχέαιρα κατευνασεν᾽ ἀμφὶ δὲ λόχμη 

ἴχγια μαστεύουσα φιλοσκοπέλοιο «1ναίου, 
σήν 4 1; οάδ Πϊεν, ἀρτιλόχευτον ἀειρομέγη ῥρέφος «4υρης 

.. ῃ ’ ’ - Δ 
πήἠχεῦ κουφίζουσα γόθον βάρος" αἰδομένη δὲ 

[ [ή κ. [ή [ή 

ὥπασεν ἄρσενα παῖδα κασιγνήτῳ «4ιονύσῳ. 

γ. 024. δαινυμένη, ἴαπι πια]ε Ἰοουιῖαθ εδῖ, ταϊ μεβοίαΒ, υἴτυ. 

Τειτα (γἱἀ, γ. 032. ἀρούρη) απ Αυτα 4εΥΟΤΑΥεΙΠ. 

γ. 9025. ταρβάλέηε Λλέχος ἄλλο οὐ. Ῥαμοίο ἵπ πε Ῥταοεεά, 

ΥθΓβμ8 Ῥοδίίο, 8ἶπ6 οπιμῖ δ6µ5Η. Ὀσά]μβες αααθάαπα Ἠὶο ἆεεδδο 

Ῥαϊαβραϊ. 
γ. 034. ὄμμασι µαινομένοισιν απ. ππα]α, οξ. νν. 93ο. φ/6. 

γ. 0357. μαζοὶ κρουνὸς ἔην ποπ Ρ]αοεί, 5εᾷ μαξὸς κρουνὸς ἔην 

81ο πιοᾷο Ἰαβοταῖ. | 
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ΛΆ) / δ᾽ εἰ 2 ν ᾳ (δι φ - ικαίη δ ἑὺν υία πατὴρ πόρε, µαιάδι νύμφη 
Ὁ ή ο ἢ δέ µιν Πέρταίε, καὶ ἀκροτάτης ἀπὸ «δηλῆς 

/ ῤ ο] 
παιδοκόµων ὀὈλίβουσα φερέεβιον ἱκμάδα μαζῶν, 

ρω ς ΄ { 

κοῦρον ἀἄνηέξησε. Λλαβὼν δέ µιν ὑψόθι δίφρου, 
/ ΤΕ Β , 3 [δν . ” 

«φήπιον εἰρέτι Ῥάκγον, ἔπωνυμον υἷα τοκτος, 
ον ῃ / / , 3, / 
“4τθίδι μυστιπὸλφ παρακάτθετο Βάμχος «{9ήνη, 

.. ’ Ὁ ο Εὐϊῖα παππάξοντα" θεὰ δέ µιν ἔνῦοδι γηοῦ 
/ ρ 

Παλλὰς ἀνυμφεύτῳ Φεοδέγμονι δέξατο κόλπῳ: 

παιδὶ δὲ μαξζὸν ὄρετε, τὸν ἔσπασε μοῦνος Γφεγθεύς, 
ΕΙ ή [ή / ΄ σ/ ρω 

αὐτοχύτῳ στᾷζονια νὸὈον γλάγος ὄμφακι µαζῷ. 

καΐ µιν ᾿Ελευσιγίῃσι Θεὰ παρακάτὢετο Ἠάκχαις ' 
3 4 λ ρω 1/ σὝ / ’ 

ἀμφὺ δὲ κοῦρον ᾿Πακχον ἐκυκλώσαντο χορείή 
’ 4 / 

γύμφαι πισσοφόροι Ἰήαραθωνίδες» ἀρτιτόκῳ δὲ 
, , 3 ’ 3 Γ , 

δᾳίµοχι νυκτιχόρευτον ἐκούφισαν τθίδα πεύκην. 

καὶ Φεὺν ἱλάσκοντο μεὈ᾽ υἶέα ΤΠερσεφογείης, 

καὺ Σεμέλης μετὰ παῖδα' Φυηπολίας δὲ «4υαίῳ 
΄ ΄ / 

ὀψιγόνῳ στήσαντο, καὶ ἀργεγόνῳ «{ιονύσω, 
/ Π 

παὺ τριτάτῳ γέον ὕμνον ἐπεσμαράγησαν ᾿Τάκχῳ. 

καὺ τελεταῖς τρισσῆσιν ἐβακχεύθησαν “48ήναι" 

καὶ χορὸν ὀψιτέλεστον ἀνεκρούσανιο πολῖται, 
/ µ , Ζαγρέα κυδαίνοντες ἅμα Ἠρομίῳ καὶ Ιάκχῳ. 

γ. 0ή8δ. γαίη ὃ᾽ ἑὸν υἷα πατηρ π. οἁ τι. Τσιοσίο πιει. 5οα]. 
Ἠλοάοιπαμη ιδ: ο) {. «4ἱγαίῃ. 

ν. 061. κοῦρον ἀνηέρησε αεΠι. οθτῖα θ8ἱ θιιοπάα{ο ποδίχα. Ός- 

οωραν!ί Β]οοιπαπλβ, 

Υ. 057. ὄμφακι µαζῷῳ οΠεπά1τ, φωία ἵπ θα. βοηἰθα[ία ν. Ῥταθοεί. 
μαξὸν ἀῑκίι; 5εὰ {οχίαδδο Ἠοο περ]βεπιίθ {ρδίμδ Ῥοῦ:αθ ἱραθη- 

ἀμπι. Απ γο]αῖ ὄμφακι δηλῇ, γε] αὐτόχντον --- γλάγος ὄμφακι 
µήλῳ 2 ΟΕ. νυν. 949. 96ο. 

γ. οὖδ. ΟΠ. οππα {οῖο Ἠος Ίουο ΧΧΧΙ, 660. 641. 

γ. 9590. 1αχον εχοιδυη ἵπ 6, αἰε, 



274 ΝΟΝΝΟΥ 4ΙΟΝΥΣΙΑΚΩΝ ΜΗ. ΧΙ Η/. 

975 

’ ς ΄ 

Οὐδὲ Κυδωναίῶν ἐπελήσατο ἨῬάκχος ἐρώτων" 
3 κ ’ ’ 3 ΄ ’ ἄλλα καὶ ὀλλυμένης προτέρης ἐμνήσατο νύμφης" 

ὰ / , 3 / 3 ’ καὶ στέφανον περίκυκλον ἄποιχομένης “4ριάδνης 
΄ ευ ο 3 ΄ 3 , 

µάρτυν ἕξς φιλότητος ἄνεστηριξεν Ὀλύμποῳ, 

ἄγγελον οὐ Ἰήγοντα φιλοστεφάνχων ὑμεχαίων. 

Καὶ δεὸς ἀμπελύεις, πατρωίον αἰθέρα βωαίνων,. 
/ ρω .) . 

πατρὶ σὺν εὐώδινι μιῆς ἔψαυσε τραπέζης, 
’ ” ’ καὶ βροτέην μετὰ δαῖτα, μετὰ προτέρην χύσιρ οἴνου, 

οὐράτιον πίε γέκταρ ἀρειοτέροισι κυπέλλοις, 
Ρα ς/.. ’ σύγΏροχος "Ζπολλωχι, συγέστιος υἱέν Ηαίης. 
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